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ЧАСТ ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Глава първа.  

УСТРОЙСТВО  И  СТАТУТ 

 
Чл. 1(1) Този правилник урежда устройството, функциите, организацията, управлението и 

финансирането на СУ  “Неофит Рилски”, свързани с осигуряване на правото на училищно образование. 
(2) Правилникът се прилага и е задължителен за цялата училищна общност – участниците в 

образователния процес – учениците, учителите, директора и другите педагогически специалисти, 

родителите, както и непедагогическия персонал. 

 

Чл. 2. Цел на настоящия правилник е да приведе в съотвествие със Закона за предучилищното и 

училищно образование и държавните образователни стандарти правилника за дейността на СУ 

“Неофит Рилски”. 

Чл. 3. (1) СУ “Неофит Рилски”е юридическо лице по смисъла на чл. 29, ал. 1 от ЗПУО, на бюджетна 

издръжка съгласно ЗДБРБ и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към община Банско. 

(2) Седалището и адресът на управление са: гр.Банско, ул.”Тодор Александров”№13 

 

Чл. 4. Наименованието на училището включва име и означение на вида му (по чл. 38, ал. 5, чл. 42, 

ал. 2 от ЗПУО). 
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Чл. 5. (1) СУ  “Неофит Рилски” има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния 

герб. 

(2) Училището има идентификационен код по БУЛСТАТ. 

 

Чл. 6.(1) СУ“Неофит Рилски” осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията 

и в съответствие с нормативните актове, като: 

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната; 

2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със ЗПУО и подзаконовите 

актове по прилагането му; 

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено 

образование; 

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната идентичност 

и култура; 

5. участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в 

областта на образованието. 

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да избира и съставя свои 

училищни учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от потребностите на 

учениците, да определя учебните предмети и да разработва учебните програми в случаите, 

предвидени в ЗПУО. 

Чл. 7. (1) Статутът на училището е на неспециализирано средно  училище. 

 (2) СУ “Неофит Рилски” е общинско училище, в което за конкретната учебна година се обучават 

ученици от І до X клас,  включително в целодневна организация на учебния ден . 

(3) Обучението се осъществява на една смяна. 

 

Чл. 8. (1) Обучението в СУ  “Неофит Рилски”се провежда на книжовен български език. 

Усвояването на книжовния български език е задължително за всички деца и ученици. 

(2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците 

при овладяването и прилагането на книжовноезиковите му норми при обучението по всички учебни 

предмети, с изключение на чужд език. 

 

Чл. 9. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване на 

училищната база, правото на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се до учебния процес и 

професионалното им ориентиране, на морално и материално стимулиране. 

 

        Чл. 10. Училищното образование в СУ „Неофит Рилски”е светско.   Не се допуска налагането на 

идеологически и/или религиозни доктрини. 

Чл. 11. Училището осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията на Република 
България, Кодекса на труда и българското трудово законодателство, Закона за предучилищно и 
училищно образование и другите нормативни актове и документи, отнасящи се до образованието, 
както и съобразно въведените разпоредби в настоящия правилник. 

Чл. 12.(1) За училищното образование училището осигурява безвъзмездно ползване на 
познавателни книжки, учебници и учебни комплекти при условия и по ред, определени от 
Министерския съвет.  

(2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно ползване на 

учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от 

степента на образование, след съгласуване с Обществения съвет. 

(3) Вътрешните правила за избор, доставка и предоставяне за безвъзмездно ползване на 

познавателни книжки, учебници и учебни комплекти е неразделна част от настоящия правилник.  
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Глава втора 

СТРУКТУРА, СЪСТАВ  И  УПРАВЛЕНИЕ  НА  УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 13. (1) Общата организационна структура на училището включва органи за управление и 

контрол, органи за съуправление и помощни консултативни органи, педагогически специалисти, 

административен персонал, помощно-обслужващ персонал. 
(2) Органи за управление и контрол са: 

1. Директор. 

2. Обществен съвет. 

3. Педагогически съвет. 

4. Комисия за управление на качеството. 

(3) Органи за съуправление и помощни консултативни органи: 

1. Общо събрание. 

2. Училищно настоятелство. 

3. Ученически съвет. 

4. Комисия по етика. 

(4) Педагогически специалисти: 

1. Главни учители. 

2. Старши учители. 

3. Учители. 

(5) Административен персонал (функциите и задълженията на непедагогическите специалисти 

са уредени в Правилника за вътрешния трудов ред и длъжностните характеристики): 

1. ЗАС 

        2.Технически секретар 

(6) Помощно-обслужващ персонал: 

1. Хигиенисти (Чистачи). 

2. Работник по ремонт и поддръжка. 

3. Невъоръжена охрана(портиер) 

(7) Общата численост на персонала е обвързана с щатното разписание. 

 

Чл. 14. (1) Лицата, заети по трудово правоотношение в училището като учители изпълняват 

функции на класни ръководители, ръководители на екипи по ключови компетентности, 

ръководители/участници в екипи за подкрепа за личностно развитие, ръководители на извънкласни 

дейности и клубове по интереси и др. в рамките на осемчасовия работен ден. 

(2) Всички други трудови задължения се изпълняват съгласно чл. 110 от Кодекса на труда – 

работа при същия работодател, извън трудовите правоотношения в извън работно време и се 

изпълняват и заплащат съгласно нормативната уредба в Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и 

заплащане на труда и Вътрешните правила за работната заплата в СУ  “Неофит Рилски” 

 

        Чл. 15. Ръководството на училището съгласува училищната политика със социалните партньори. 

 

Чл. 16. Всички други области на дейност се регламентират във вътрешните нормативни актове на 

училището съгласно действащото законодателство. 
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Глава трета 

 ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ 

Раздел I. Органи за управление и контрол 

 

✓ Директор 

 

Чл. 17. (1) СУ  “Неофит Рилски” се управлява и представлява от директор.  

(2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция. 

Чл. 18.(1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на 

институцията в съответствие с правомощията, определени с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

  (2) Директорът е педагогически специалист. 

  (3) Директорът, като орган на управление и контрол на общинско училище, изпълнява своите 

функции като: 

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование; 

 2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията; 

 3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването 

на ключови компетентности от децата и учениците; 

4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до предучилищното и 

училищното образование;  

5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми; 

 6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията 

 документи: правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.; 

7. организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището; 

8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на държавния и 

допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането на децата в 

подготвителни групи в детската градина или училището; 

9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с училищния, 

с държавния и с допълнителния държавен план-прием;  

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на 

задължително обучение деца и/или ученици; 

11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително 

предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална 

квалификация; 

12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; 

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на 

образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на 

системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни 

дни от овакантяването или от откриването им;  

15. управлява и развива ефективно персонала; 

16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на 

педагогическите специалисти;  
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17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно 

стратегията за развитие на институцията; 

18. организира атестирането на педагогическите специалисти; 

19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на 

бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и 

служителите и обществения съвет; 

20. поощрява и награждава деца и ученици;  

21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал; 

22. налага санкции на ученици;  

23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал; 

24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание 

и труд; 

25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите; 

26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности; 

27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни; 

28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица; 29. 

сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната 

институция в съответствие с предоставените му правомощия; 

30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в 

институцията;  

31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб; 

32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и 

контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове; 

35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното 

образование. 

36. Утвърждава правила за  организира и провеждане на образователен процес и за работа през 

учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19. 

 

  Чл. 19. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

  (2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по 

административен ред пред началника на регионалното управление по образованието. 

  (3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

 

✓ Обществен съвет 

 

Чл. 20.(1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към 

училището се създава обществен съвет. 
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански 

контрол на управлението му. 

 

Чл. 21. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител 

на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от 

съответната институция.  
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(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на училището. На събранието се определя броя на представителите на родителите и се 

избират и резервни членове на обществения съвет. 

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от три години. 

 

Чл. 22.(1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват поне 

трима представители на ученическото самоуправление. 

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участва и 

представител на настоятелството. 

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, на 

регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с 

нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

 

Чл. 23. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения 

съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и 

документи, необходими за дейността му. 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет 

за свикването му. 

 

Чл. 24. (1) Общественият съвет в училището: 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за 

изпълнението ѝ; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, 

т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа 

на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване и инспектирането на 

училището; 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към 

края на предходната година превишаване на постъпленията над плащанията по бюджета на 

училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда 

на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и 

учебните комплекти; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира 

нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1 от ЗПУО; 

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви за 

повторно разглеждане от Педагогическия съвет. При повторното им разглеждане Педагогическият 

съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 
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(3) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат 

с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

 

✓ Педагогически съвет 

 

Чл. 25. (1)Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в 

училището е педагогическият съвет. 
(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти. 

(3) Директорът на училището е председател на Педагогическия съвет. 

(4) В заседанията на Педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва 

училището. 

(5) Директорът на училището в качеството си на председател на Педагогическия съвет, кани 

писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на 

Педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които 

предстои да бъдат обсъждани. 

 

Чл. 26.(1) Педагогическият съвет в училището: 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея 

план за действие и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

7. приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 

8. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи; 

9. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

10. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните 

санкции в предвидените в ЗПУО случаи; 

11. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

12. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната 

общност; 

13. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

14. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на 

усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с 

цел подобряване на образователните резултати; 

15. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

 (2) Документите по ал. 1, т. 1-5 и т. 7-9 се публикуват на интернет страницата на училището. 
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Раздел ІІ. Органи за съуправление 

✓ Общо събрание 

 

Чл. 27. (1) Общото събрание се състои от всички работници и служители в училището. 
(2) Ред за работа на общото събрание. Общото събрание на работниците и служителите самó 

определя реда за своята работа. Свиква се от работодателя, от ръководството на синдикална 

организация, както и по инициатива на една десета от работниците и служителите. 

(3) Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и 

служителите. 

(4) Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено 

мнозинство от присъстващите, доколкото в кодекса, в друг закон или в устав не е предвидено друго. 

 

✓ Училищно настоятелство 

 

Чл. 28. (1) Настоятелството е независимо доброволно сдружение за подпомагане дейността на 

образователната институция. 
(2) Към училището може да се създава само едно настоятелство. 

(3) Настоятелството се създава като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

общественополезна дейност и организира дейността си при условията и по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава или на 

учредителния си акт. 

(4) Настоятелството се запознава със Стратегията за развитие на образователната институция и 

съдейства за постигане на стратегическата и оперативни цели през четири годишния период на 

реализиране на дейностите в стратегията. 

Чл. 29.(1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на 

родители, учители или общественици. 

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за масово 

осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на юридически лица. 

 

Чл. 30. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. 

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години. 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател. 

 

Чл. 31. За постигане на целите си настоятелствата: 

1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището 

и контролират целесъобразното им разходване; 

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището; 

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при 

решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището; 

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по 

интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; 

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

6. организират обществеността за подпомагане на училището; 

7. сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на училищното 

образование. 
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✓ Ученически съвет 

 

Чл. 32. (1) Ученическият съвет към СУ “Неофит Рилски” е форма на ученическото самоуправление 

на ниво училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното развитие 

на училището. 

(2) Ученическият съвет има свои представители и ниво паралелка в училището, която съдейства 

за даването на мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за 

факултативните учебни часове, произтичащи от интересите на учениците от всеки клас. 

(3) Съставът на ученическия съвет  се определя от неговите участници, в зависимост от броя на 

учениците в училище. 

(4) Функциите и дейността на ученическия парламент се определят с правилника на училището 

по предложение на учениците. 

 

Чл. 33. Представителите на ученическия съвет с право на съвещателен глас в: 

1. заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна информация по 

въпросите, които предстои да бъдат обсъждани; 

2. работата на обществения съвет на училищата с поне трима представители на ученическото 

самоуправление. 

 

✓ Родителски съвети 

 

Чл. 34. (1) Родителският съвет се състои от представители на родителите по класове.  

(2) Срещите на родителския съвет се провеждат при възникнала необходимост за съдействие на 

класния ръководител. 

(3) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения 

съвет, са лица за контакт относно въпроси и проблеми от страна на родителите, които са свързани с 

образованието, възпитанието и социализацията на техните деца, ориентирани към интереса и към 

мотивацията им, към възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им 

да прилагат усвоените компетентности на практика. 

(4) Представителите на родителите, участници в училищното настоятелство или обществения 

съвет информират родителите от техните класове за резултатите от заседанията на училищното 

настоятелство и обществения съвет и взетите решения. 

 

Раздел ІІІ. Помощно-консултативни органи 

✓ Комисия по етика 

 

Чл. 35. Комисия по етика се създава като помощно-консултативен орган към  

СУ  “Неофит Рилски” по предложение и решение на Общото събрание за срок от 4 години.  

Утвърждава се със заповед на директора. 

Чл. 36. Предмет на дейността на комисията са междуличностните и междугрупови отношения, 

възникващи в процеса на реализацията на служебните задължения на членовете на колектива наСУ  

“Неофит Рилски”, които са в противоречие с общоприетите. 

 

Чл. 37. Комисията по етика дава становища по нарушение на етичните правила, свързани и с 

организацията и провеждането на образователния процес, трудовата дисциплина и нарушаване на 

общоприетите правила и норми в хода на междуличностното общуване. 
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Чл. 38. За работата на комисията се създават Вътрешни правила за превенция, наблюдение, 

установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на последващи мерки при прилагане 

на етичния кодекс. 

 

Чл. 39. Броят на членовете на комисията се избират от Общото събрание и в нея се включват най-

малко по един представител на педагогическите специалисти, на представителите от 

непедагогическия персонал и на представителите на родителската общност, като един от тях е 

председател.  

 

Чл. 40. Дейностите на Комисията по етика са разписани в приетия Етичен кодекс на училищната 

общност. 

 

Чл. 41. Директорът на училището и Комисията по етика имат задължението да предприемат 

превантивни мерки и да провеждат целенасочен процес от превантивни и корективни мерки с 

ученици, учители и служители към спазване на етичните норми и добро поведение, както и 

недопускане на нарушения с оглед утвърждаване авторитета на училището като модерна, спокойна, 

сигурна, хуманна и толерантна образователна институция.  

 

Глава четвърта 

УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Раздел І. Деца и ученици 

Чл. 42. Всеки ученик заема определено в началото на учебната година работно място в класната 

стая, за състоянието на което носи отговорност и своевременно уведомява класния ръководител за 

забелязани повреди. 

Чл. 43. Като форма на участие на учениците в дейността на живота на училището, се изграждат 

Класни ученически съвети и Ученически съвет. 

Чл. 44. (1) Децата, съответно учениците, имат следните права: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  

3. да избират профила и професията; 

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в 

избираемите и във факултативните учебни часове;  

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;  

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или професия;  

9. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности;  

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за 

факултативните учебни часове;  

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване на 

въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. училищния учебен план;  

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота 

на общността;  
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13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 

14. да получават от учителите консултации – включително и учениците на самостоятелна или 

индивидуална форма на обучение; 

15. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им достойнство и 

нарушаване на човешките им права; 

 

Чл. 45. (1) Учениците имат следните задължения: 

1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 

2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие 

на добрите традиции; 

3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и 

психическо насилие; 

4. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол, 

наркотични вещества и енергийни напитки;  

5. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 

6. да носят  задължителен елемент от ученическата униформа ( с емблема) всеки ден; 

7. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 

8. да спазват правилника за дейността на институцията; 

9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 

часове; 

10. да не участват в политически партии и организации до навършването на 18-годишна възраст. 

11. да опазват МТБ и чистотата на територията на училището, да не хвърлят отпадъци в класните 

стаи, коридорите и в училищния двор; 

12. да не извършват противообществени прояви; 

13. да не напускат самоволно училището и училищния двор през учебно време; 

14. да не излизат на площите пред прозорците на помещенията, както и на места, застрашаващи 

живота им в училищната сграда; 

15. да не влизат с дъвка в часовете; 

16. да не слушат музика на високоговорител в класната стая и коридора на училището. При 

нарушение телефоните се изземват от дежурния учител и се връщат на родителя от 

директора след лична среща с него; 

17. да спазват режима в училището; 

18. да поздравяват вежливо; 

19. да не влизат със закуски в час; 

20. да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за всеки 

определен час учениците се известяват с биенето на втория звънец; 

21. да се явяват в училище с облекло(  пълна училищна униформа в празнични дни) и във вид, 

които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;  

22. да са подготвени за съответния час, като са осигурили необходимите учебно-технически 

пособия, работно или игрално облекло; 

23. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят за учебния час; 

24. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места; 

25. не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурният ученик не изясни от 

ръководството на училището с какво ще се занимават този час;  

26. да съхраняват и развиват училищните традиции; 

27. да опазват училищното имущество; 

28. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при 

транспортирането им от и до училище; 

29. да съхраняват авторитета на училището и да допринасят за развитие на добрите му традиции; 
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30. да не унижават личното достойнство на съучениците си, да не прилагат физическо и 

психическо насилие върху тях; 

31. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя; 

32. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина – за дневна форма на обучение; 

33. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без 

разрешение на учителя; 

34. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на 

съучениците си по време на учебните часове; 

35. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 

36. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за 

закрила на детето; 

37. да носят документ за идентификация при състезания, провеждани извън училището, или при 

явяване на НВО; 

38. да съхраняват и опазват МТБ и софтуера на училището и възстановяват нанесените щети в 7-

дневен срок; 

39. спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и интернет, 

да проявяват отговорност при работа в екип в интернет пространството; 

40. когато са отстранени от час учениците са длъжни да останат в училищната сграда и да 

извършват възпитателна дейност под ръководството на непедагогическия персонал и под 

непосредствения контрол на свободните през този час учители – почистване на училищната 

сграда и двор; 

41. да използват тетрадки, моливници и други пособия, които отговарят на възрастовите им 

особености, възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания. 

42. да използват лични предпазни средства в условията на епидемична обстановка. 

(2) Учениците нямат право да се обучават в дневна форма на обучение, ако живеят на семейни 

начала и са навършили 16-годишна възраст. 

Чл. 46. При установена кражба от ученик, същият се наказва по чл. 199 от ЗПУО по предложение 

на класния ръководител. 

 

Чл. 47. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато се: 

1. премества в друго училище; 

2. обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по неуважителни 

причини за период, по-дълъг от два месеца; 

3. обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в три поредни 

сесии. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява Общинската администрация, регионалното управление на 

образованието и органите за закрила на детето. 

 

Чл. 48.(1) Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието 

на училищната общност при условия и по ред, определени с Наредбата за приобщаващото 

образование: 

(2) Учениците могат да бъдат награждавани за: 

1. Отличен успех. 

2. Призови места от международни, национални, регионални състезания и олимпиади в 

областта на науката. 
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3. Призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта. 

4. Изяви в областта на творческата самодейност. 

5. Граждански прояви с висока морална стойност. 

(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед присъжда 

награди за децата и учениците.  

(4) Награди за децата и учениците могат да бъдат:  

1. Публична похвала и изказване на благодарност пред класа и училището. 

2. Писмена похвала – вписва се в дневника на класа и ученическата книжка, съобщава се пред 

класа. 

3. Писмено обявяване – благодарност чрез писма до родителите за достойни прояви на 

техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището и 

фейсбук групата на училището. 

4. Похвална грамота. 

5. Предметни награди. 

6. Ваучер за екскурзия за цял клас или група/клуб/ансамбъл. 

 

 

Раздел ІІ. Подкрепа за личностно развитие на учениците 

Екипи за подкрепа на личностното развитие 

 

Чл. 49. (1)СУ „Неофит Рилски”-гр.Банско осъществява дейности по превенция на тормоза и 

насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз 

на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес. 

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са подчинени 

на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната общност и включват: 

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните часове; 

3. партньорство с родителите; 

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност. 

Чл. 50. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение се определят от училището и включват: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем 

и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище; 

3. консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник; 

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 

умения за общуване и решаване на конфликти; 

5. насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 

8. други дейности, определени с правилника за дейността на институцията. 

(2) Условията и редът за осъществяване на дейностите по ал. 1, т. 1-7 се определят с 

Наредбата за приобщаващото образование. 

 

Чл. 51. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 
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рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики 

и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за 

личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. Планът за подкрепа за учениците по 

ал. 2, т. 1 определя и часовете за ресурсно подпомагане. 

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от центровете 

за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена. 

 

Чл. 52. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 

потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в училището. 

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от ЗПУО. 

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за определено 

дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО. 

(4) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва психолог или 

педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и други специалисти, както и 

представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните. 

(5) Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 

необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование 

и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 

Чл. 53. Екипът за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) в училището: 

1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, 

обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 

5. изпълнява и други функции, предвидени в Наредбата за приобщаващото образование. 

 

Чл. 54.(1) Директорът на училището подава заявление до регионалния център за подкрепа на 

личностното развитие за извършване оценка на индивидуалните потребности от допълнителна 

подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се 

формира екип по чл. 188 от ЗПУО и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на 

допълнителна подкрепа. 

(2) Методическата подкрепа може да се предоставя от екипи на детски градини и училища, от 

центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи 

дейност в обществена полза в областта на приобщаващото образование, както и от висши училища, в 
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зависимост от конкретните потребности. 

 

Чл. 55. Осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа в училището се осъществява при 

спазване на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 

Чл. 56.(1) В СУ „Неофит Рилски” се приемат  ученици със специални образователни потребности. 

 

Чл. 57. (1) В СУ „Неофит Рилски”обучението на ученици със специални образователни 

потребности задължително се подпомага от ресурсен учител, съобразно потребността на детето и 

ученика. 

 (2) Обучението на децата и учениците в групите и паралелките по ал. 1 се осъществява по 

индивидуални учебни планове, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 95 от ЗПУО. 

(3) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките и групите по ал. 1 се 

определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 

Чл. 58. (1) За координиране на процеса на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците 

в училището директорът определя координатор.  

 (2) Директорът на училището, чрез координатора и екипа за подкрепа за личностно развитие на 

всяко отделно дете организира ресурси и експертиза, както от образователната институция, така и 

извън нея. Директорът привлича експерти за оценката на потребностите и за последващата работа с 

детето/ученика от различни образователни, социални и здравни институции, по своя собствена 

преценка и без ограничение, включително от центъра за подкрепа на личностното развитие, от 

центъра за специална образователна подкрепа, от регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващо образование, от социални услуги на територията на общината, от здравни експерти. 

 

Чл. 59. Функциите на координатора са определени в Наредбата за приобщаващото образование.  

 

Чл. 60.(1) Училището разработва етичен кодекс на училищната общност, който се приема от 

представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото 

самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището. 

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на 

видно място в училищната сграда. 

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. 

(4) Ред за разработване и приемане на етичния кодекс: 

• избор на комисия за изработването на Етичния кодекс по предложение на ПС; 

• изработване на Етичен кодекс от утвърдената комисия; 

• запознаване със съдържанието на Кодекса и съгласуването с Обществения съвет, Училищното 

настоятелство и Ученическия съвет; 

• приемане на кодекса от педагогическия съвет. 

(5) Етичният кодекс е подчинен на общите принципи в системата на предучилищното и 

училищно образование съгласно чл. 175, ал. 1 от ЗПУО. 

 

Раздел ІІІ. Санкции на учениците 

Чл. 61. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове по 

неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на останалите механизми за 

въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на 

учениците може да се налагат следните санкции: 

1. забележка;(вж.Приложение №1) 
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2. преместване в друга паралелка в същото училище;(вж.Приложение №2) 

3. предупреждение за преместване в друго училище;(вж.Приложение №3) 

4. преместване в друго училище;(вж.Приложение №4) 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.(вж.Приложение №5) 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 

отстрани до края на учебния час.(вж.Приложение №6) 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника 

за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, 

той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му.(вж.Приложение №7, 

вж.Приложение №8) 

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по 

ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се 

уведомява родителят.(вж.Приложение №9) 

(5) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на 

проблемно поведение. 

 

Чл. 62.(1) Санкцията „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение“ се 

прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

(2) Мерките по чл. 59, ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго 

училище“ и „преместване в друго училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап. 

(3) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в самостоятелна 

форма на обучение“ се налагат за тежки или системни нарушения. 

(4) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 

нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

 

Чл. 63. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция  

по чл. 59,ал.1. Мерките по чл. 59, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 59, ал. 1. 

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености 

на ученика. 

 

Чл. 64. (1) Санкциите са срочни. 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3) Когато санкциите „преместване в друга паралелка в същото училище“, „предупреждение за 

преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, 

те влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

 

Чл. 65. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се 

налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а 

всички останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 59, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

Чл. 66. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3-5 и Дирекция 

„Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“. 

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя си 

или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия лично, 

но със съгласието на родителите си. 



19 

 

 

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или писмено 

да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. Изслушването 

задължително се извършва в присъствието на психолог. 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, както и да 

участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5) Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се определят в 

Наредбата за приобщаващото образование. 

Чл. 67. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на 

класния ръководител. 

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането ѝ. 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и на родителя му, а 

заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище“ – и на началника на регионалното 

управление на образованието. 

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 259, ал. 2, 

т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на Административно 

процесуалния кодекс. 

 

Чл. 68. (1) Наложените санкции се отразяват в електронния дневник, в личния картон и в 

бележника за кореспонденция на ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава 

обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на 

регионалното управление на образованието. 

(3) При налагане на мярката по чл. 59, ал. 2 ученикът няма право да напуска територията на 

училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на мярката училището създава 

условия за работа с учениците за повишаване на мотивацията и социалните им умения за общуване. 

 

Чл. 69. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени. 

(2) По желание на ученика след заличаване на санкциите „преместване в друга паралелка в 

същото училище“ и „преместване в друго училище“, той може да продължи обучението си в 

паралелката или в училището, в което е преместен. 

(3) Заличаването се отбелязва в електронния дневник и в личния картон на ученика. 

 

Раздел ІV. Родители 

Чл. 70. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 

осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, 

когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо. 

(2) Средство за връзка между училището и родителите/настойниците на учениците от І до ІІІ клас 

е бележникът за кореспонденция. В него се описва текуща информация за личностното развитие, 

процеса на обучение и постигнатите резултати от ученика.  

(3) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на един от 

родителите, както и електронният дневник на паралелката. 
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Чл. 71. Родителите имат следните права: 

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата 

им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за приобщаването 

им към общността; 

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с 

другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за 

двете страни време; 

3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете; 

4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с 

личностното развитие на децата им; 

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

 

Чл. 72. (1) Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват своевременно 

училището в случаите на отсъствие на ученика; 

2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище в 

случаите на преместване в друго населено място или училище; 

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната среда, 

успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 

4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от 

страна на детето и ученика; 

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

6. да участват в родителските срещи; 

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

8. при отсъствие на ученика по болест или по особено важни причини да уведомява веднага 

класния ръководител; 

9. да уведомява класния ръководител своевременно при промяна на местоживеенето, адреса 

и домашния телефон. 

10. да осигуряват лични защитни средства на учениците. 

(2) Материалните щети нанесени от учениците се възстановяват от техните родители. При 

невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде възмездена чрез доброволен труд в 

полза на училището. 

(3) Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 от 

ЗПУО, както и в самостоятелна организация в подготвителна група, са длъжни да гарантират 

постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО, да осигурят необходимите условия за обучение, учебници и 

учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, 

индивидуалните потребности и интересите на детето. 

 

Чл. 73. Родителите/настойниците на учениците от I до IV клас придружават или осигуряват 

придружител на децата си от дома до училище (нe по-късно от 10 минути преди началото на учебните 

занятия и не по-късно от 10 минути след приключване на учебните занятия) ги поемат от учителя. В 

случай, че детето се придвижва само, родителя (настойника) декларира писмено това в началото на 

учебната година. 
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Раздел V. Учители и други педагогически специалисти 

Чл. 74. (1) Учителите и директорът в училище са педагогически специалисти.  

(2) Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции: 

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие; 

2. по управлението на институцията. 

 

Чл. 75. (1) Професионалният профил на педагогическия специалист определя необходимите 

компетентности, като съвкупност от знания, умения и отношения, които са необходими за:  

1. заемане и изпълняване на определена длъжност;  

2. определянето на приоритети за професионалното усъвършенстване;  

3. кариерното развитие;  

4. подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическия специалист.  

(2) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения за всеки вид 

педагогически специалист са определени в професионалния профил в Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти.  

 

Чл. 76. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, 

придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и 

професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност. 

(2) За заемане на длъжността „директор“ на училище е необходим не по-малко от 5 години 

учителски стаж. 

(3) Длъжностите на педагогическите специалисти може да се заемат и от: 

1. граждани на други държави членки; 

2. чужди граждани, ако са предложени по междудържавни спогодби; 

3. продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със съгласие на началника на 

съответното регионално управление на образованието; 

4. дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани. 

(4) Учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност 

от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления и професионална квалификация „учител“. 

(5) Професионалната квалификация „учител“ се придобива в системата на висшето образование: 

1. едновременно с обучението за придобиване на висше образование на образователно-

квалификационна степен и съответната ѝ професионална квалификация и се удостоверява с 

дипломата за висше образование; 

2. след дипломирането – чрез обучение и полагане на държавен изпит и се удостоверява със 

свидетелство. 

(6) Държавните изисквания за придобиване на професионалната квалификация „учител“ се 

определят с наредба на Министерския съвет. 

(7) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация 

„учител“, училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от 

съответното лице. 

 

Чл. 77.(1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което: 
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1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 

2. е лишено от право да упражнява професията; 

3. страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и 

учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването 

съгласувано с министъра на образованието и науката. 

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл. 

1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица. 

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия 

специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда. 

(4) Разпоредбите на ал. 1, 2 и 3 се прилагат и за заемането на всички останали длъжности в 

училище. 

 

Чл. 78. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от 

директора на училището. 

Чл. 79.(1) Началникът на регионалното управление на образованието –Благоевград сключва и 

прекратява трудовите договори с директора на СУ „Неофит Рилски” 

(2) Длъжността „директор“ в училището се заема въз основа на конкурс, проведен при условията 

и по реда на Кодекса на труда от органите по ал. 1, 2 или 3 на чл. 217 от ЗПУО и с участието на 

представители на обществения съвет на училището. 

(3) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на общинско 

училище се включват представители на регионалното управление на образованието, определени от 

началника на регионалното управление на образованието, на общинската администрация, 

определени от кмета на общината, както и представител на обществения съвет. 

(4) В комисията за провеждане на конкурса за заемане на длъжността „директор“ на държавни 

неспециализирани училища се включват представители, определени от финансиращия орган. 

 

Права и задължения 

Чл. 80. Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в ЗПУО; 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си задължения; 

5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани. 

7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала по учебния предмет или модул, по 

който преподават съгласно процедурата в Наредба № 10 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, 

учебниците и учебните помагала. 

 

Чл. 81. Длъжността „учител“ включва следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху придобиване 

на ключови компетентности от децата и учениците; 

 2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на децата и учениците; 

 3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

 4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови компетентности; 

 5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и 
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учениците; 

 6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за пълноценно 

включване в образователната и социалната среда; 

 7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 

 8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална квалификация 

и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава;  

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 

съответния учебен предмет или модул;  

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

 11. разработване и изпълнение на проекти и програми;  

 12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 

 13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

институцията; 

 14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 

 15. водене и съхраняване на задължителните документи;  

 16. провеждане на консултации с ученици и родители; 

 17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

взаимопомощ; 

 18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

 

Чл. 82.(1)Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с държавните 

образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на други 

дейности, организирани от институцията; 

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в предучилищното и 

училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни; 

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките на СУ „Неофит Рилски”  за 

организационно развитие и специфичните потребности на учениците, с които работят с цел 

подобряване качеството на образованието им; 

   5. да уведомяват своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за 

осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

   6. да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения; 

   7. да не ползват мобилен телефон по време на час за лични цели; 

   8. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него при 

провеждане на мероприятия и деи ности, в които участват деца или ученици; 

   9. да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и 

на добрите нрави; 

  10. да не внасят в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

  11. да информират  писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на 

детето или ученика, за спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и 

интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед 

възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да 

вземат решения; 
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12. да прилагат мярката „отстраняване на ученика от учебен час” , когато е изчерпал другите 

педагогически методи за въздеи ствие и дисциплиниране на ученика; 

  13. да отговарят за достоверността на информацията, която трябва да бъде внесена в 

училищната документация; 

  14. в началото на учебната година педагогическият специалист подава пред директора писмена 

декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и 

учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа; 

  15. да използват училищната МТБ за изпълнение на служебните си задължения, като се отнасят 

отговорно към опазването на техническите средства и се отчитат за изразходваните материали; 

  16. да нанасят в деня на изпитването оценката на ученика  в електронния дневник и в 

ученическата книжка; да  вписва  в електронния дневник ежедневно темата на урока, а в дневника да 

се записват деи ствително взетите часове. При неспазване на определения срок, часовете се приемат за 

незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях; 

  17. да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна 

деи ност с учениците и колегите си в училище; 

  18. да познават и спазват Етичния кодекс на училищната общност и Етичния кодекс на 

работещите с деца; 

  19. да дават консултации по сътветния учебен предмет в дни и часове, определени със заповед на 

директора;  

  20. да уведомяват своевременно директора на училището, дирекция «Социално подпомагане», 

Държавна агенция за закрила на детето или МВР за дете, което има нужда от закрила; 

  21. да имат готовност за влизане в час след първия звънец; 

  22. определените за деня дежурни учители да изпълняват стриктно задълженията си, като 

следят за реда и дисциплината в коридорите и класните стаи по време на междучасие и сигнализират 

за констатирани нарушения;  

23. да работят отговорно като членове на училищни комисии. 

24. ежеседмично се запознават и подписват в определен ден  заповеди.  

25. да използват лични предпазни средства в условия на COVID- 19. 

(2) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 

административните органи и обществеността. 

(3) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, от училището 

имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени 

с наредба, издадена от министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на 

финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на училището. 

(4) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през 

последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в 

училището, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в 

размер на 10 брутни работни заплати. 

(5) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да извършва срещу 

заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и т. 4 от 

ЗПУО на деца и ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на 

децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство. 

(6) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни 

материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за 

явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на 

учениците. 

(7) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава 

пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане от името 

и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или 
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подкрепа по смисъла на чл.178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПУО на деца и ученици и 

че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в 

същия период. 

(8) Преди включването в дейности по ал. 6 педагогическият специалист подава декларация, че не 

е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите 

им. 

(9) При установяване нарушение на ал. 5 и 6, както и в случаите на неподаване на декларацията 

по ал. 7 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти носят 

дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 

 

Раздел VІ. Повишаване квалификацията на учителите, директорите  

и другите педагогически специалисти 

 

Чл. 83. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

(2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти от СУ „Неофит Рилски”се осъществяват на 

училищно ниво. 

(3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел 

подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на 

учениците. 

(4) Директорът на училището е длъжен да осигурява необходимите условия за повишаване 

квалификацията на педагогическите специалисти. 

 

Чл. 84.(1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на 

квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито 

програми за обучение са одобрени при условията и по реда на глава XI от ЗПУО. 

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва чрез 

система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни 

кредити се определя с Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

(3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на 

организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране. 

(4) Държавата създава условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти 

по ал. 3. 

(5) Повишаването на квалификацията, извършена от организации извън ал. 1, се признава чрез 

квалификационни кредити от началника на съответното регионално управление на образованието 

след заявление на педагогическия специалист при условия и по ред, определени с Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

 

Чл. 85.(1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се 

организира и от училището чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по 
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международни и национални програми. Вътрешно институционалната квалификация се измерва в 

академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. 

(2) Училището е длъжно да осигурява условия за повишаване на квалификацията по ал. 1 в не по-

малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

 

Чл. 86. (1) Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор 

на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, 

с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от 

атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. 

(2) Повишаването на квалификацията на конкретния педагогически специалист е насочено и към 

напредъка на децата и учениците, както и към подобряване на образователните им резултати. 

 

Чл. 87. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти 

може да придобиват професионално-квалификационни степени. 

(2) По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-

квалификационна степен. 

(3) Професионално-квалификационните степени се присъждат от висши училища, които 

провеждат обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ и имат програмни 

акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен 

„магистър“ по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления и за придобиване на образователна и научна 

степен „доктор“ по докторска програма, съответстваща на учебен предмет от училищната подготовка. 

(4) Професионално-квалификационните степени и условията и редът за придобиването им се 

определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

педагогическите специалисти. 

Чл. 88. (1) Постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на 

педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и 

включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на 

политиката на училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и 

кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. 

(2) Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия 

специалист. 

(3) Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио се определят с Наредба 

№ 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

 

Раздел VІІ. Кариерно развитие на педагогическите специалисти 

Чл. 89.(1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при 

последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на 

степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието. 

(2) Учителските длъжности са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител. 

(3) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите, се 

осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се 

извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото 

правоотношение. 
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(4) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както 

и резултатите от атестирането им. 

(5) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите 

специалисти, независимо от учителския стаж. 

(6) Условията и редът за заемане на учителските длъжности по ал. 2 и за придобиване на 

степените по ал. 4, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти се 

определят с Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Чл. 90.(1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, 

директора и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за 

изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на училището, а за директорът – и на 

управленската му компетентност. Извършва се при условия и ред, определени в Наредба № 15 от 22 

юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

 

Чл. 91. (1) Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за 

високи постижения в предучилищното и училищното образование.  

(2) Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово 

изпълнение на задълженията си със заповед на работодателя си. Отличията и наградите могат да 

бъдат парични и предметни. 

 

Раздел VІІІ. Класни ръководители 

Чл. 92. Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на учебната 

година. 

 

Чл. 93. (1) Класният ръководител е длъжен: 

1. Да осигурява изпълнението на решенията на ПС и нарежданията на директора, които се отнасят 

до поверената му паралелка. 

2. Да запознава учениците от поверената му паралелка с въведените на училищно ниво 

разпоредби – правилник за дейността на училището, инструктажи, заповеди надиректора и др. 

3. Да осъществява образователна дейност, ориентирана към интереса и към мотивацията на 

детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността 

му да прилага усвоените компетентности на практика. 

4. Да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си работа с тях. 

5. Да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката. 

6. Да провежда най-малко 2 срещи с родителите на учебен срок, системно да отразява отсъствията 

и да контролира редовното нанасяне на оценки в ученическите книжки и бележника за 

кореспонденция. 

7. Задължително да уведомява родителите след направени 5, 10, 15 отсъствия от страна на 

ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други мерки 

по този правилник. 

8. Да оформя в едноседмичен срок в ел. Дневник  отсъствията на учениците си. 

9. Да води училищната документация на паралелката, съгласно изискванията в Наредба № 8 от 

11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 
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образование и в края на учебната година да я предаде на директора без пропуски. 

 

9.1. Ученическата лична карта – оформена със снимка, адрес, учебна година (при необходимост). 

 

9.2. Да води дневника на паралелката съгласно изискванията на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, като 

отразява в него: списъка на учителите по отделните предмети/модули; седмичното разписание на 

учебните часове; срещи с родители; график на контролните и класните работи; резултати от 

обучението; наложени и отменени наказания, индивидуална работа, обща подкрепа за личностно 

развитие;  

 

9.3. Оформя и води личните образователни дела на учениците, като вписва резултатите от 

обучението на всеки ученик: 

 

       9.4. Води и други документи, съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадени на 

детето/ученика. 

9.5. Отразява подкрепата за личностно развитие на децата и учениците. 

9.6. Други данни за ученика – наложени санкции (Заповед, номер), награди, участие в 

Ученическото самоуправление, участие в проектни дейности и други. 

9.7. Бележник за кореспонденция (за учителите на І, ІІ и ІІІ клас при необходимост) 

9.8. Заедно с директора оформя и подписва следните документи: 

• Удостоверение за завършен клас от началния етап на основното образование; 

• Удостоверение за завършен начален етап на основното образование; 

•  Удостоверение за завършен клас; 

• Свидетелство за основно образование; 

• Дубликат на свидетелство за основно образование; 

• Удостоверение за преместване. 

9.9. Подготвя заедно с директора и други документи от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

9.10. Съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни 

документи и носи отговорност за това. Единствено класният ръководител има право да извинява 

отсъствията на учениците в дневника на класа. 

9.11. На 1-то число от всеки месец подава в канцеларията декларация относно броя на учениците, 

отсъствията по уважителни и неуважителни причини за предходния месец, наложените санкции, 

номерата на учениците, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини за предходния 

месец. 

9.12. Ежемесечно докладва на директора за ученици застрашени от отпадане, причините и 

извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в дневника на класа уведомителните 

писма до родителите. 

9.13. Планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи 

изграждане на ученически колектив. 

9.14. Реализира постоянна връзка с родителите. Организира изпълнението на решенията на 

Педагогическия съвет, Училищното настоятелство, ученическия парламент и 

училищноторъководство. 

9.15 На първата родителска среща в началото на учебната година запознава родителите с 

Правилника за дейността на училището, учебния план на класа. 

9.16. Провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира според 

изискванията. 
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9.17. Организира застраховането на учениците. 

9.18. Осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая. 

10. Следи за използването на лични предпазни средства в общите части от учениците в 

епидемична обстановка.  

 

Чл. 94. При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема мерки за 

разрешаване на конфликти: 

А. Между ученици:  

✓ Търси подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум.  

✓ При особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището. 

Б. Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство. 

 

Чл. 95. Класният ръководител има право: 

1. Да предлага за награди и наказания учениците от поверената му паралелка. 

2. Да изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, отнасящи се 

до образователния процес в паралелката. 

3. Да поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на ученика. 

 

Чл. 96. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения: 

1.Да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и 

отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях, организира 

адекватни възпитателни дейности. 

2. Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с 

оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа 

и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага в допълнителен час по график, 

утвърден от директора. 

3. Да предлага налагане на санкции: 

3.1. На ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове 

по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите 

механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение на учениците. 

3.2. На ученик, който възпрепятства провеждането на учебния процес и учителят го е отстранил 

до края на учебния час. 
3.3. На ученик, който се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в 

учебния процес и той е отстранен от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. 

4. При налагане на санкция:  

4.1. Веднага след приключването на учебния час, в който ученика е отстранен уведомява 

родителите и се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното поведение. 

4.2. За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на 

проблемно поведение. 

4.3. Спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, заложена в ЗПУО и в Наредбата за 

приобщаващото образование.  
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Раздел ІX. Дежурни учители 

Чл. 97. Дежурството се извършва по график изготвен и утвърден от директора в началото на 

всеки учебен срок. 

 

Чл. 98.(1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на междучасия са длъжни:  

 

1. Да идват на училище в 7.30 часа преди започване на учебните занятия. 

2. Промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на директора, а ако той 

отсъства от неговия заместник. 

3. Дежурните учители са не по-малко от четирима за деня – по двама за всяко от крило на етаж. 

4. Да оказват съдействие на охраната в училище, като осигуряват пропускателния режим и 

приемат учениците, като изискват приличен вид (с елемент на униформа). 

5. Престоят на дежурните учители в училището е задължителен за деня, независимо от 

часовото натоварване. 

6. Да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и класните стаи на етажа, за които 

отговарят, и уведомяват училищното ръководство за нередности или похабяване на 

училищното имущество. 

7. Да докладват за възникнали проблеми на директора и да получават съдействие при 

необходимост. 

8. Да извеждат учениците през голямото междучасие до биене на първия звънец. 

 

 

ЧАСТ ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Глава първа 

УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 99.(1)Според степента на училищното образование училището е средно. 

(2)Обучението за придобиване на основно образование в СУ „Неофит Рилски”се осъществява от I до 

VII клас включително в два етапа, както следва: 

1. начален – от I до IV клас включително; 

2. прогимназиален – от V до VII клас включително. 

(3)Обучението за придобиване на средно образование в СУ „Неофит Рилски”се осъществява от VIII до 

XII клас включително в два етапа, както следва: 

1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително; 

2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително. 

 

Чл.100.(1) Според съдържанието подготовката в училището е обща и профилирана. 

(2) Общото образование се осъществява в началната основната степен чрез обучение за придобиване 

на общообразователна и разширена подготовка. 

(3) Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез общообразователна и 

разширена подготовка – в първи гимназиален етап и чрез общообразователна и профилирана 

подготовка – във втори гимназиален етап, където може да се осъществява и чрез разширената 

подготовка. 

 

Чл.101.(1) Обучението в СУ „Неофит Рилски”се провежда на книжовен български език. 

Усвояването на книжовния български език е задължително за всички ученици. 
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(2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат учениците при 

овладяването и прилагането на книжовно-езиковите му норми при обучението по всички учебни 

предмети, с изключение на чужд език. 

Чл.102. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване на 

училищната база, правото на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се до учебния процес и 

професионалното им ориентиране, на морално и материално стимулиране. 

 

Чл.103.(1) Училищното образование в СУ „Неофит Рилски ” е светско.  

 

Глава втора 

УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА 

Чл. 104.(1) СУ „Неофит Рилски” осигурява общообразователна, разширена, допълнителна  и 

профилирана подготовка. 

(2) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, а 

допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми. 

 

Чл. 105 (1) Право на училището е да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на 

личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни 

предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и 

учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни 

предмети.  

(2) Учебните предмети по ал. 1 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора на 

училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им. 

 

Чл. 106.(1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови компетентности: 

1. компетентности в областта на българския език; 

2. умения за общуване на чужди езици; 

3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на 

технологиите; 

4. дигитална компетентност; 

5. умения за учене; 

6. социални и граждански компетентности; 

7. инициативност и предприемчивост; 

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт. 

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на общообразователни 

учебни предмети. 

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както и 

общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен стандарт за 

общообразователната подготовка. 

 

Чл. 107.(1) Въз основа на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка се 

утвърждават учебни програми по всеки общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се 

конкретизират компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението. 
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Чл. 108. Общообразователната подготовка в основната степен на образование в училищетое 

еднаква за всички ученици и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни учебни 

предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен 

стандарт за учебния план. 

 

Чл. 109.(1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и усъвършенстват 

отделни компетентности от общообразователната подготовка. 

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни 

предмети по чл. 77, ал. 2 от ЗПУО, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, 

както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 5 от ЗПУО. 

 

Чл. 110.(1) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в СУ „Неофит 

Рилски”, се определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците за всеки 

клас и възможностите на училището. 

(2) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния клас 

в, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

 

Чл. 111.(1) Допълнителната подготовка в СУ „Неофит Рилски ” обхваща компетентности, 

отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. 

 

Чл. 112.(1) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната 

подготовка в училището, се предлагат от класните ръководители в зависимост от интересите на 

учениците и възможностите на училището и се определят с училищните учебни планове. 

(2) Съдържанието на допълнителната подготовка, се определя в учебни програми, утвърдени от 

директора на училището. 

 

Чл. 113. (1) Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното 

образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в съответния профил, и 

обхваща задълбочени за определен профилиращ предмет и комплексни за даден профил 

компетентности. 

(2) Профилираната подготовка се осъществява в раздел Б (избираеми учебни часове) на учебния 

план, като общият брой часове за профилирана подготовка е най-малко 18 часа и най-много 20 часа 

седмично през целия етапна обучение. 

(3) Профилът е съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета, два от които се 

определят на национално ниво, а останалите – с училищните учебни планове. 

(4) Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за ХI и за ХII клас. 

(5) Всеки от профилиращите предмети по ал. 3 се изучава с не по-малко от 4 учебни часа и не повече 

от 8 часа седмично. 

(6) Профилите и съответните два задължителни профилиращи учебни 

предмета са, както следва: 

1. профил „Чужди езици" със задължителни профилиращи учебни предмети двата чужди езика, 

изучавани в първи гимназиален етап; 

2. профил „Природни науки" със задължителни профилиращи учебни предмети биология и 

здравно образование и химия и опазване на околната среда или химия и опазване на околната среда и 

физика и астрономия; 
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Глава трета 

УЧЕБЕН ПЛАН 

 

Чл. 114. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули за 

придобиване на училищната подготовка. 

(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела: 

1. раздел А – задължителни учебни часове; 

2. раздел Б – избираеми учебни часове; 

3. раздел В – факултативни учебни часове. 

(3) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

общообразователната подготовка. 

(4) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената 

подготовка. 

 

Чл. 115.СУ „Неофит Рилски ”работи по рамкови учебни планове за общо образование за средната 

степен на образование. 

 

Чл. 116.(1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 от ЗПУО в учебния план се включва за всеки клас, за 

всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 

утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и 

спорта, както и по един учебен час на класа. 

(2) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и 

за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 

 

Чл. 117.(1) СУ „Неофит Рилски ”въз основа на рамковия учебен план разработва училищен учебен 

план съобразно интересите на учениците и възможностите си. 

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети. 

(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в 

случаите, предвидени в Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. 

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет, съгласува се с Обществения 

съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година. 

 

Чл. 118.(1) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, 

не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност. 

(2) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални 

образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план. 

 

 

Глава четвърта 

ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  В  УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Раздел Ι. Учебна година 

 

Чл. 119.(1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват учебно и 

неучебно време. 
(2) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай че 15 

септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 

(3)Настоящата учебна 2022/2023 година започва на 15.09.2022 г. и завършва на 14.09.2023г. 
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Раздел ΙI. Учебно и неучебно време 

 

Чл. 120.(1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на самостоятелната, се 

организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 
 (2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и от 

ученика или лицето, което се подготвя самостоятелно за тях. 

 (3) Изпитите за самостоятелна форма на обучение са организират в сесии по график, утвърден 

със заповед на директора. 

 

Чл. 121.(1) Учебната година включва два учебни срока. 

 (2)  Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. 

 (3) Продължителността на втория срок се определя със заповедта на министъра на 

образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от ЗПУО. 

 

Чл. 122. Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица. 

 

Чл. 123.(1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

 (2)   Учебният ден за всички класове започва в 8.00. 

 (3)  Началото и краят на учебния ден за СУ „Неофит Рилски”се определя със заповед на 

директора на училището преди началото на всяка учебна година. 

 

Чл. 124.(1) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до 

ІV клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при желание на родителите и съобразно 

възможностите на училището. 

 (2) За ученици от І клас се прилага целодневна организация на учебния ден, като учебните 

часове по седмичното разписание се редуват с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и заниманията по интереси в смесен блок сутрин и след обяд. 

(3) За учениците от ІІ до VІІ клас се прилага целодневна организация на учебния ден като 

учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите 

по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се 

провеждат след обяд. 

 

Чл. 125. Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 
1. тридесет и пет минути – в I и II клас. 

2. четиридесет минути – в ІІI – XІІ клас. 

 

Чл. 126.(1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен 

час по чл. 148 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. 

 (2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на 

самоподготовката, занимания по интереси и организиран отдих и физическа актвиност при 

целодневна организация на учебния ден. 

 (3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на 

регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и 

създава организация за уведомяване на родителите на учениците. 

 

Чл. 127.(1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. 
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(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с 

продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. 

 

Чл. 128.(1) Графикът на учебния ден в СУ „Неофит Рилски ” за учебната 2022 / 2023 г. е, както 

следва: 

Учебен час Понеделник  Вторник – Петък 

І час 8.00 – 8.40 ч. 8.00-8.40 

ІІ час 9.00 – 9.40 ч. 9.00-9.40 

ІІІ час 9.50 – 10.30 ч. 9.50-10.30 

ІV час 10.40 – 11.20 ч. 10.40-11.20 

V час 11.30 – 12.10 ч. 11.30-12.10 

VІ час 12.20 – 13.00 ч. 12.20-13.00 

VІІ час 13.10-13.50  

 

Чл. 129.(1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка 

отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание. 

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на 

здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни 

преди началото на всеки учебен срок. 

(3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на 

класа. 

(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на 

задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите в 

училището. 

 

Чл. 130.(1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи 

различно от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при: 

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и 

науката и/или началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с 

провеждане на национални и регионални външни оценявания; 

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители; 

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен 

предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане 

на класни работи. 

 

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на 

различно от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден. 
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Чл. 131. Неучебното време включва: 

1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда; 

2. ваканциите; 

3. обявените за неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО. 

 

Чл. 132. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и 

лятна ваканция. 

 

Чл. 133.(1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание 

учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и 

мероприятия в рамките на учебните часове, като редът и начинът за тяхното организиране се 

определят в правилника за дейността на училището. 

(2) За провеждане на организираното посещение се изисква информирано съгласие на 

родителите/настойниците на учениците. 

(3) За провеждане на организирано посещение учителят, класният ръководител или друг 

педагогически специалист предварително определя брой часове и ги разпределя в зависимост от 

съответния случай (празник или проява). 

(4) За организирането на посещенията педагогическите специалисти информират писмено 

директора на училището най-малко три дни преди реализирането им. 

 

 

Раздел III. Организиране и провеждане на учебния час за спортни дейности 

Чл. 134.(1) Педагогическият съвет на всяко училище съобразно възможностите на 

училището, избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО. 

(2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на 

спортните дейности от определените по ал. 1. 

(3) Въз основа на избраните спортни дейност учениците могат да се разпределят и в групи. 

(4) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за 

съответния клас. 

(5) Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната 

година. 

(6) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална 

квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт. 

(7) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година 

директорът определя със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по 

паралелки или групи. 

(8) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в 

събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни. 

 

Чл. 135. Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в 

часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях. 
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Глава пета 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Раздел I. Общи положения 

Чл. 136.(1) Училищното обучение в СУ „Неофит Рилски”се осъществява в дневна, индивидуална, 

самостоятелна и комбинирана форма на обучение. Формите на обучение, които се организират в 

училище, се приемат от педагогическия съвет на училището. 

(2) Условията и редът за организиране и провеждане на 

осъществяваните в училище форми на обучение се публикуват и на интернетстраницата на 

училището. 

 

Чл. 137.(1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

(3) 1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за 

съответния клас; 

(4) 2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 

(5) 3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

(6) 4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 

(7) 5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО; 

(8) 6. ученик със специални образователни потребности. 

(3) За записване или промяна на формата на обучение за конкретна учебна година ученикът при 

условията на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО подава заявление до директора на училището. 

(4) За записване на ученика в самостоятелна, комбинирана и/или индивидуална  форма на 

обучение директорът на училището издава заповед. 

 

Чл. 138.(1) Ученици, които се обучават в дневна, самостоятелна, индивидуална и/или 

комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото на 

учебната година. 

       (2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се 

преминава: от дневна в индивидуална, самостоятелна, или в комбинирана форма на обучение; 

(3) Промяната на формата на обучение се разрешава от началника на регионалното управление 

на образованието по подадено заявление от родителя/настойника или по искане на директора на 

училището за случаите уредени в нормативен акт. 

 

 

Раздел II. Организация на формите на обучение 

Чл. 139.(1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни часове 

през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. 

(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на 

учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

(3) В условия на COVID – 19 училището има възможност да премине в електронна форма на 

обучение. 

 

Чл. 140.(1) Самостоятелна форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за 

определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за: 
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1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 

комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по 

реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към 

регионалното управление на образованието; 

3. ученици с изявени дарби; 

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен 

учебен план за паралелката в дневна форма на обучение. 

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 30, ал. 3 от Наредба № 10 

от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование може да се подаде и до 20 

учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на училището с изключение 

на учениците по ал. 2, т. 2. 

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто 

брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището. 

(6) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в три изпитни 

сесии.  

(7) Изпитните сесии се провеждат по график, както следва: 

• редовна сесия – м. януари; 

• първа поправителна сесия – м.април-м.май ; 

• втора поправителна сесия – 20 август-10 септември. 

(8) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити: 

1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на 

учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия. 

2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за явяване на изпити в срок 

до 10 дни преди началото на съответните изпитни сесии, като периодично се информират за 

предстоящите дейности за приключване на учебната година. 

1. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма, уведомява 

учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината: 

✓ За насрочване на изпити в съответната изпитна сесия. 

✓ Конспектите по всеки учебен предмет. 

✓ Наличните учебни материали в библиотеката на училището. 

2. Уведомяването се осъществява чрез: 

✓ Електронната поща. 

✓ Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите. 

✓ Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни предмети. 

✓ Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите. 

(9) За лицата по ал. 2, т. 3 по решение на директора на училището се допуска обучение за 

завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само, ако успешно 

са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас. 

(10) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към 

регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за 

социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок. 

(11) Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в съответния 

клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, 

препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

       (12)Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1 от 

ЗПУО. 
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Чл. 141.Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три 

поредни сесии, се отписва от училището. 

 

Чл. 142(1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и  

текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

(2) Индивидуалната форма на обучение може да се организира за: 

1.ученици, които по здравословни причини, удостоверени с 

медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 

комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в 

дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30последователни учебни дни; 

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други 

срокове обучението си за един или повече класове; 

3.ученици с изявени дарби; 

4.ученици със специални образователни потребности при 

условията на чл. 107, ал. 4 ЗПУО; 

5.ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 ЗПУО. 

(3) Директорът на училището организира разработването на индивидуален учебен план и 

график на учебните часове и ги утвърждава. 

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и 

редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование. 

(5)За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на 

основата на индивидуалния учебен план,което се утвърждава от директора на училището. 

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка. 

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището.  В случаите по ал. 2, т. 1, когато 

ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични 

условия. 

 
Чл.143 (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на 

дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни 

предмета от училищния или индивидуалния учебен план. 

(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за: 

1.ученик със специални образователни потребности; 

2.ученик с изявени дарби; 

3.ученик в класовете от основната степен на образование,преместен в училище, в което не се изучава 

чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в населеното място 

няма училище от същия вид, в което този език да се 

преподава; 

4.ученик в VII клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от разширената 

подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването се извършва след 

началото на втория учебен срок. 

(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 1 се осъществява: 

1.съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от аутистичния 

спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до трудности в 

обучението при условията на дневна форма на обучение; 

2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни 

програми, чиито родители/настойници  са заявили това желание пред директора на съответното 

училище, и за които е изразено такова становище от 

екипа по чл. 188, ал. 1 ЗПУО; 
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3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-дневен срок от 

неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по чл. 188, ал. 1 

ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип; 

4. екипът по чл. 188, ал. 1 ЗПУО има за цел да установи необходимостта от организиране на 

комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и 

индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните предмети, по които 

ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика; 

5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, както и 

учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и индивидуални 

учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след издаване на заповедта на 

директора на училището за създаването на екипа; 

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от30 % от броя на учебните часове по 

учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в комбинирана 

форма; 

7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма на 

обучение се утвърждават от директора на училището; 

8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с 

родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-физическите особености 

и индивидуалните потребности на ученика; седмичното разписание се утвърждава от директора на 

училището; 

9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците 

чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма. 

 

(4) Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява по един или по 

няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, 

надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи 

класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси: 

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл.188, ал. 1 ЗПУО идентифицира 

силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, надвишаващи постиженията на 

неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности и предлага на педагогическия съвет 

на училището да се обучава в комбинирана форма на обучение; 

2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални учебни 

програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 ЗПУО; 

3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично 

разписание, съобразено с индивидуалните потребности на ученика след информиране на 

родителя/настойника; 

4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на учениците 

чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко учебни предмета; 

5. индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището; 

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50 % от броя на учебните часове по 

всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва обучението в 

комбинирана форма за основната степен на образование, и не повече от 30 % за всеки отделен учебен 

предмет в средната степен на образование. 
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Глава шеста 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО 

Раздел I. Общи положения 

Чл. 144.(1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите 

резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. 

Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката. 

(2) Основните цели на оценяването са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на 

потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа; 

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към 

подобряване качеството на образование. 

(3) Оценяване се извършва: 

1. в процеса на обучение; 

2. в края на клас или на етап от степен на образование; 

3. при завършване на степен на образование. 

 

Чл.145.(1) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално 

за всеки оценяван. 

(2)Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на обучението. 

(3)Оценяващият предварително запознава оценяваните със съдържанието, формата и 

конкретните правила, по които ще бъдат оценявани. 

(4)В зависимост от целите на конкретното оценяване се определя подходът за тълкуване на 

резултатите, както следва: 

1. Нормативен – сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с 

постиженията на останалите ученици. 

2. Критериален – измерване на степента на постигане на очакваните резултати. 

3. Смесен, като комбинация от т. 1 и т. 2. 

 

Чл. 146.(1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа 

на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите 

изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или 

годишни оценки. 

(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците в 

резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за 

общообразователната подготовка или с учебната програма по съответния учебен предмет или модул 

за съответния клас. 

(4) За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална 

учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, 

заложени в нея. 

(5) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за изучаване 

във факултативните часове от училищния учебен план, с изключение на спортните училища, при 

обучението в учебните часове по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, както и по специалните учебни предмети за 

учениците със сензорни увреждания. 

(6) Изпитите в училището са: 

1. приравнителни; 

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 
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3. за промяна на оценката; 

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма 

по учебен предмет за определен клас; 

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

Чл. 147.(1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител; 

2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия учител. 

(2) В зависимост от организацията и обхвата си оценяването в процеса на училищното обучение 

може да е: 

1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна; 

2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области; 

3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище; 

4. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 

5. индивидуално – за отделен ученик. 

(3) В края на ІV,VІІ и X клас се провежда национално външно оценяване за установяване степента 

на постигане на компетентностите за съответния етап, определени с държавния образователен 

стандарт за общообразователната подготовка. 

(4) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална 

учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига 

изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“. 

(5) Когато се установи, че учениците по ал. 4 са постигнали изискванията на учебната програма по 

учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този 

учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява. 

(6) Министерството на образованието и науката въвежда механизъм за публичност, прозрачност 

и ежегоден анализ на резултатите от националните външни оценявания, който се използва за 

разработване на политики и мерки за гарантиране на устойчиво повишаване на качеството на 

образованието. 

(7) Форматът на националното външно оценяване по ал. 3, учебните предмети, по които то се 

извършва, както и условията и редът за организацията и провеждането му се определят с държавния 

образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 148.(1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. 

(2) Оценките, които може да се поставят, са „отличен (6)“, „много добър (5)“, „добър (4)“, „среден 

(3)“, „слаб (2)“. 

(3) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият 

показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за оценяването на 

резултатите от обучението на учениците. 

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 2. 

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ са с точки. 

 (6) На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки. 

(7) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална 

учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постига 

изискванията“, „справя се“ и „среща затруднения“. 

(8) Когато се установи, че учениците по ал. 7 са постигнали изискванията на учебната програма по 

учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този 

учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се преустановява. 

Чл. 149. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и 

организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен 

стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 
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Раздел II. Текущи изпитвания 

Чл. 150.(1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през 

втория учебен срок. 

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява 

входното равнище на учениците по учебните предмети или модули, които са изучавали през 

предходната година в задължителните учебни часове. 

(3) Текущото изпитване по ал. 2 има диагностична функция с цел установяване на дефицитите и 

предприемане на мерки за преодоляването им. 

(4) Две седмици преди оформянето на годишната оценка по учебните предмети, по които не се 

провежда класна работа и не се провежда външно оценяване, се провежда текущо изпитване за 

установяване на изходното ниво на учениците. 

 

Чл. 151.(1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок е: 

• две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 

до два учебни часа седмично; 

• три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен план с 

2,5-3,5 учебни часа седмично; 

• четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с 4 и повече учебни часа седмично. 

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 се включва текущото 

изпитване по чл. 11, ал. 2 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците. 

 

Чл. 152.(1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според 

обхвата – индивидуални и групови. 

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се 

поставят текущи оценки. 

(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно 

оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено, с изключение на случаите, 

когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми отговори и/или с кратък 

свободен отговор.  

 

Чл. 153.(1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на 

индивидуално поставени задачи или въпроси. 

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на 

индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за 

не повече от един учебен час. 

(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, 

определени в индивидуално поставено практическо задание. 

 

Чл. 154.(1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на 

групово поставени задачи или въпроси. 

(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и отговори на 

групово поставени задачи или въпроси. 

(3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в екип 

практически дейности, определени в групово поставено практическо задание. 
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(4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик. 

 

Чл. 155.(1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) 

от учебното съдържание по учебния предмет. 

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. 

(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, 

с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически 

увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да 

бъде удължено по преценка на оценяващия учител. 

 

Чл. 156.(1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите 

резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. 

(2) Класна работа се провежда по: 

1. български език и литература и по математика – в прогимназиалния етап и в двата етапа на 

средната степен на образование; 

2. чужди езици – в двата етапа на средната степен на образование. 

(3) Класната работа по математика при обучение за придобиване на общообразователна 

подготовка се провежда за един учебен час. 

(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за придобиване 

на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по математика при обучение 

за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два слети учебни часа. 

(5) Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, с 

интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, с физически 

увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници, може да 

бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика. 

 

Чл. 157.(1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания: 

1. за една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или една контролна 

работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две 

класни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

(2) Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по съответния 

учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки 

учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището. 

(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а 

класните ръководители – родителите. 

(4) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се 

връщат на учениците за запознаване с резултатите. 

(5) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като в 

срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените изводи. 

(6) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година. 

(7) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за класните и контролните 

работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като очаквани резултати 

от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет или модул за съответния клас, и 

включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, балансирани с оглед на целта 

на изпитването. 
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Раздел III. Срочни, годишни и окончателни оценки 

Чл. 158.(1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на 

ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през 

учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната подготовка и 

при вземане предвид на текущите оценки. 

(2)По учебните предмети, изучавани в I – III клас не се формира срочна оценка. 

(3)Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на ученици 

със специални образователни потребности по учебните предмети, по които оценяването е с 

качествените оценки по чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

(4)За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва сериозни пропуски и 

необходимост от подкрепа, или срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет се организира 

допълнително обучение по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден от директора на 

училището. 

(5)Срочна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания по чл. 12, 

ал. 1 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците поради 

отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид училищна 

подготовка. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал.3, т. 2 от 

Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(6)В случаите по ал. 4, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за 

определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-

късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората дата 

за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не се 

поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен предмет. 

(7)Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, 

освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на 

освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи 

изпитвания по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва 

„освободен“. 

(8)Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни 

преди приключване на съответния учебен срок. 

 

Чл. 159.(1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, 

като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано 

през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената подготовка и при 

вземане предвид на срочните оценки. 

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от сроковете, се 

формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

(3) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на 

ученици със специални образователни потребности по учебните предмети, по които оценяването е с 

качествените оценки по чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

(4) За резултатите от обучението: 

• в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 

показател; 

• във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен 

показател; 
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• от IV до VII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател. 

(5) Годишна оценка не се поставя без наличието на минималния брой текущи изпитвания за 

втория учебен срок по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. В този случай ученикът полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 

7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

 

Чл. 160.(1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна 

училищна документация. 

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са: 

1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания; 

2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмените 

изпитвания; 

3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки. 

Чл. 161.(1) Окончателна оценка в училището се поставя при: 

1. завършване на начален етап на основно образование; 

2. завършване на прогимназиален етап на основно образование. 

(2) Окончателни са и оценките, получени при изпитите по чл. 7, ал. 4 от Наредба № 11 от 

1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(3) Окончателните оценки по ал. 1 може да се променят само по реда на изпитите за промяна 

на окончателната оценка, а окончателните оценки по ал. 2 не може да се променят. 

(4) Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап, за 

придобита степен на образование и/или квалификация по професия. 

 

Чл. 162. Окончателните оценките по всеки учебен предмет при завършване на етап и степен на 

образование са определени от чл. 26 до чл. 32 в Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 

 

Раздел IV. Изпити в процеса на училищното обучение 

Чл. 163. Изпитите в процеса на училищното обучение се провеждат при спазване на 

действащата нормативна уредба в системата на училищното образование.  

 

Глава седма 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 164.(1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко „среден (3)“ по 

всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в 

задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас. 

 

Чл.165. (1) Ученик, който има годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет или модул, полага 

изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

(2) В случаите по ал.1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на 

оценката, повтаря класа. 
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Чл.166. Ученик от XII клас, който има годишна оценка „слаб (2)“ по един или по няколко учебни 

предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на оценката, не 

повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без ограничения на броя 

изпитни сесии при условия и по ред, определени с Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 

 

Чл.167. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. 

(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна 

оценка „слаб (2)“ по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в 

следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет. 

(3) В случаите по ал.2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по 

учебния предмет, по който има оценка „слаб (2)“, през следващата учебна година той полага изпит за 

промяна на оценката по този учебен предмет. 

Чл.168. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се явява на 

изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка „слаб (2)“. 

 

Чл.169. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас придобиват основно образование, което се 

удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за продължаване 

на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за придобиване на 

професионална квалификация. 

(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършили обучението си в VII клас, получават 

удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас и на 

професионално обучение. 

 

Чл.170. Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се 

явят на държавни зрелостни изпити.  

 

Чл.171. Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, 

в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и дава право за 

продължаване на образованието или за професионално обучение.  

 

Чл.172. Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от държавните зрелостни 

изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап на средно 

образование, което му дава право на професионално обучение. Удостоверението за завършен 

гимназиален етап не дава право за продължаване на образованието във ВУЗ.  

 

Чл.173. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват 

образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени в нормативен акт. 

 

Глава осма  

ПЛАН-ПРИЕМ 

Чл. 174.(1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година: 

1. броя на паралелките в I и V клас и VΙIΙ клас; 

2. броя на местата, в паралелките в I и V иVΙIΙ клас съобразно стандарта за физическа среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите. 
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3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях; 

4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден; 

(2) Училищният план-прием не включва прием, който се извършва по реда на чл. 142, ал. 3 и 4 от 

ЗПУО. 

 

Чл. 175(1). Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на 

учениците в населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за 

физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата 

и центровете за подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и 

стратегията на общината. 

 

Чл. 176.(1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед 

на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет 

страницата на училището. 

(2) Директорът до 10 април информира началника на регионалното управление на 

образованието и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна 

година. 

 

Чл. 177.(1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя 

училищна комисия, която приема заявления за прием в V клас и извършва всички дейности по 

приема на учениците. 

 (2) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на 

учебната година. 

 

Чл. 178. Приемане  на ученици над утвърдения училищен план-прием, държавен план-прием и 

допълнителен държавен план-прием се осъществява при спазване на общите нормативни разпоредби 

съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.  

 

 

Глава девета 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

Чл. 179. Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места в паралелката или в 

приемащото училище. 

 

Чл. 180. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-

прием, които включват: 

1. незаетите места; 

2. освободените през учебната година места. 

(2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището 

и в регионално управление на образованието. 

 

Чл. 181. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

1. подаване на писмено заявление до директора на приемащото училище; 

2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава 

пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено директора на 

училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението по т. 1; при 
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необходимост от получаване на разрешение за преместване извън определените срокове или 

над утвърдения училищен план-прием, държавен план-прием или допълнителен държавен 

план-прием, тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението. 

 (2) До пет работни дни от получаване на информацията относно възможността за приемане на 

ученика директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за 

преместване и го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищния 

учебен план и копие на личното образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. 

(3) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението за 

преместване определя със заповед условията за приемане на ученика и информира 

родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация 

за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище и 

необходимите приравнителни изпити, ако има такива.  

(4) В срока по ал. 3 директорът на приемащото училище информира писмено директора на 

училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

Чл.182. (1) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на приемащото 

училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества. 

 

Чл. 183. (1) При преместване на ученици със специални образователни потребности се спазват 

изискванията на Наредбата за приобщаващо образование. 

 

Чл. 184.(1) Преместване на ученици над утвърдения училищен план-прием, държавен план-

прием и допълнителен държавен план-прием се осъществява при спазване на общите нормативни 

разпоредби съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование.  

 

Глава десета 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

Чл. 183.(1) В подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образоване 

училището изпълнява институционални политики, насочени към: 

1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание. 

2. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. 

(2) За разработването и координирането на прилагането на институционалните политики за 

съответната учебна година в училището се създават постоянно действащи екипи, които включват по 

двама представители на педагогическите специалисти, учениците и родителите по предложение на 

педагогическия съвет, училищния ученически съвет и обществения съвет.  

 (3) Училището разработва институционални програми, съвместими със стратегията за 

развитието му, които се гласуват от педагогическия съвет на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 и т. 9 от 

ЗПУО. 

(4) Програмите са за:  

1. Превенция на ранното напускане на училище. 

2. Предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими 

групи. 

(5) Системи за финансово управление и контрол – актуализирани в съответствие със ЗПУО и 

държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.  
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ТРЕТА ЧАСТ 
 

СЪПЪТСТВАЩИ ДОКУМЕНТИ 
 

Глава първа 
 

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА 
 В СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР.БАНСКО 

 

ЦЕЛ И СЪЩНОСТ 

Настоящият документ е разработен на основание Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в институциите  в системата на предучилищното и училищното образование, утвърден със 

със заповед № РД 09 -5906/ 28.12.2017 г. на министъра на образованието  и науката и Алгоритъма за 

прилагането му. 

Целта на училищния механизъм за противодействие на тормоза е успешно да намали 

факторите, които са свързани със средата в училище и допринасят за проявата на агресия, както и за 

утвърждаване на агресивни модели на поведение.  

Механизмът регламентира целите и задачите по отношение на превенцията на насилието , 

както и разписва конкретните роли, отговорности и процедури за действие при възникнали ситуации 

на насилие и тормоз. 

За да се постигне горепосочената цел е необходимо да се разпознават ситуациите на тормоз от 

останалите инцидентни прояви на насилие и агресия.  

Тормозът има  следните основни  характеристики: 

1. Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете; 

2. Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция, за да 

нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира; 

3. Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на насилие. 

Всички колеги се запознават в началото на учебната година и периодично с характеристиките на 

различните видове тормоз , а именно физически , психически , сексуален и силно дастъпения в 

последно време кибер тормоз. 

 
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА  

В СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР.БАНСКО 

 

I. Дейности по превенция 

1. В началото на всяка учебна година на първия за годината педагогически съвет всички се 

запознават с училищния механизъм за противодействие на тормоза. 

2. В учителската стая на специално за целта корково табло са изложени действията , който 

се предприемат в случаи на насилие и тормоз. 

3. На първата за годината родителска среща, родителите се запознават с Училищния 

механизъм за противодействие на тормоза, с единните правила и с правилата на училищната 

общност. 

4. Действията се припомнят периодично на педагогическите специалисти и служителите в 

СУ”Н. Рилски” 

5. Ежегодно актуализиране на Правилника за дейността на училището. 
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− Въвеждане на правила за провеждане на срещи  с родителите по казуси и възникнали 

педагогически ситуации. 

− Изготвяне на процедура за ангажираност на учениците при отстраняване от час. 

6. Оценка на проблема с насилието и определяне на елементите на училищната 

компетентност за справяне и недопускане на явлението. 

а/ Дейности на равнище клас: 

− правила на отношения в класа, 

− морално възстановяване на щета, 

− тематични дискусии, регулярно провеждани в часа на класа 

− провеждане на родителски срещи по конкретен казус  или ситуация. 

б/ Дейности на равнище училище 

− създаване/ на координационен съвет, 

− оценка на проблема- провеждане на изследване  с въпросниците за тормоза в класове , 

определени от Координационния съвет 

− изготвяне на план за противодействие на училищния тормоз 

− създаване на единни училищни правила 

− подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на местата, в които на етапа на 

оценка е установено, че се извършва тормоза 

− обобщаване на всички предложения за правила на поведение и ценности, направени от 

класовете и формулиране на общоучилищни ценности и правила, които да бъдат част от 

училищната политика; 

− договаряне на единен механизъм, включително разписани ясни отговорности, за реагиране 

при всяка проява на тормоз и насилие; 

− разработване приемане на промени в Правилника за дейността на училището и обсъждането 

им с училищната общност; 

− постоянно напомняне за начините за съобщаване на случаи на тормоз (въвеждане на нови 

форми и канали, гарантиране на конфиденциалността) методът „ кутия за сигнали “,   

− ясно и онагледено проследяване на интервенциите за всички участници 

− включване на експерти, родителите и самите ученици в процеса на създаване и реализирането 

на всички интервенции; 

− използване на подхода за работа с връстници (peer education), които трябва да станат 

естествените помощници при реализирането на всички видове интервенции както по 

отношение на децата, които са обект на тормоз, така и по отношение на децата, които 

упражняват насилие; 

− повишаване квалификацията на учителите за работа с програмите, включително реализиране 

на специализирани тренинги за определени категории от работещите в училище за справяне с 

критични ситуации и други; 

− осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, организации и 

специалисти; 

− насочване към основни здравни и социални услуги за децата и семействата. 

 7. Родителското съдействие: 

− Съдействие от  родители - специалисти от областта на помагащите професии (психолози, 

социални работници, лекари, свещеници) или други професии, които могат да бъдат полезни, 

включително журналисти, спортисти, драматурзи, композитори, музиканти, художници, 

режисьори и други, с чиято помощ могат да реализират ценни училищни инициативи и други; 

− Осигуряване на родители, които могат да се включат в помощ на учителите в конкретни часове 

или при необходимост да придружат  определени групи деца по пътя от дома до училището; 
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− Постоянно набиране на родители –доброволци, които могат и да осигуряват ресурси - в натура 

или услуги за изпълнение на училищните дейности. 

 

II. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ. Прекратяване на ситуация на насилие и тормоз. 

 

✓ При най-малките сигнали и съмнения за тормоз незабавно се предприемат стъпки, за да се 

предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма 

да бъде толерирано. 

✓ Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към 

психическия ,сексуалния и кибертормоза .  

 

Видове ситуации и начини на реагиране 

Децата се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги, като при това се смеят, разменят си 

ролите и позициите и никое от тях не е видимо доминиращо, то вероятно става дума за игра. 

1.Да се наблюдава поведението на децата, включително и на тези, които само присъстват без активно 

да участват  

2. Учителят може да се намеси, за да предупреди децата да внимават да не се наранят. Не се 

прекратява безпричинно игровото общуване на децата  

Едно от децата е видимо напрегнато, не се усмихва, опитва се да се махне, ако ролите не се сменят, а 

другото дете е в постоянно доминираща позиция и това поведение привлича вниманието на околните, 

то най-вероятно става дума за тормоз.Ако ученикът не се чувства добре от закачките на другия и е 

видимо напрегнат , разтревожен , разстроен , притеснен , то вероято става въпрос за тормоз. 

 

1.Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е станал 

свидетел или за която е получил сигнал от някой друг/ученик , служител , родител и др./ 

2. В случай на физически тормоз ,учениците трябва да бъдат разделени и да се прекрати физическият 

контакт между тях незабавно. 

Когато има сериозна опасност за живота на някои от  участниците е допустимо използването на 

разумна физическа сила като избутване , издърпване , задържане на място. Ако  на учителят му е 

трудно да се справи сам праща някой , който е наблизо да потърси помощ от конкретен човек /колега , 

охрана на училището или др./ , като дава ясна и конкретна инструкция. 

3. Учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение. 

4.Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или да се 

изяснява ситуацията 

5.Не е добре да се разпитва за подробности и детето, което е потърпевшо, 

особено в присъствието на насилника и други деца, защото това може да урони неговото достойнство; 

ВАЖНО ! Детето, обект на тормоз, не се нуждае от състрадание, а детето, извършител на тормоз, не се 

нуждае от наказание, особено което го унижава, а от състрадание, за да може то да развие това 

чувство към другите. 

 

РАБОТА С УЧЕНИК, УПРАЖНИЛ ТОРМОЗ 

 

При  първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената вреда се прилага подхода за 

възстановяване на щетата, който се основава на принципа, че „всяка щета, нанесена на друг, трябва 

да бъде възстановена” 

Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че хората правят грешки. Грешките 

следва да бъдат поправени, като същевременно не се налагат наказания. Този принцип подчертава 
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поемането на отговорност за неприемливо поведение и за позитивно решаване на проблема. 

Възстановяването на щетите успешно може да се прилага за материални и за нематериални щети. 

 

1. Задължително да се уведоми класният ръководител;  

2.Класният ръководител изслушва ученика и провежда задълбочен разговор, в който му помага да 

разбере какви са последствията от неговата постъпка.  

3.Със спокоен и умерен тон и с държанието си, показва ясно, че проблемът е в начина на поведение, а 

не в личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се възстановят ценностите, към 

които цялото училище се придържа, а не за да бъде наказан ученикът  

4. Оставя на ученика сам да избере и реши как ще поправи грешката си, с което отново ще се 

възстанови нарушената ценност  

5.След изясняване на ситуацията и постигане на договорка, проследява поведението на ученика и 

дава обратна връзка.Учителят може да потърси съдействие и от други колеги , които да наблюдават 

поведението на учениците и да го информират своевременно. 

6. При необходимост може да се търси съдействие от училищния психолог.   

7. Не е желателно детето да се изслушва съвместно с потърпевшото дете  

8. Не се обсъжда публично ситуацията в паралелката 

 

Ученик, който повтаря ситуация на насилие и поведението му се отличава с изразени агресивни 

прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с насилие от 

другите учители  

1.Повтарят се стъпки 1,2 и 3, 4. 

2.Уведомяват се родителите. В срещата се цели да бъдат изведени конкретни договорки кой какво 

може да предприеме и какво се очаква като резултат  

3.търси се съдействието на училищния психолог 

 4.преминава се към процедура по наказание  

 

ВАЖНО! Тези деца не осъзнават, че вършат нещо нередно, чак докато специално не им се обърне 

внимание, че поведението им е неприемливо. 

Детето може да бъде агресивно заради това, че не знае друг начин да изрази не само гняв, 

нехаресване, неодобрение и т.н., но и интереса си, радостта си, харесване или други емоции  

При инциденти и кризи се препоръчва групова кризисна интервенция/дебрифинг/, която се 

извършва съгласно изискванията за затворено пространство, без допускането на други лица  и др.тя 

се извършва от психолога ,и при необходимост се се търси съдействие от Националната мобилна 

група за психологическа подкрепа , състоящата се от кризисни психолози към МОН, от психолог от 

ЗСУ или мобилно кризисни психолози от ДАЗД. 

 

РАБОТА С УЧЕНИК – ОБЕКТ НА ТОРМОЗ 

 

  Ученик, който е бил засегнат емоционално и/или физически / унижаване , удряне, 

нагрубяване, социална изолация, виртуални обиди и др./ 

1.Класният говори с детето още същия ден или веднага след като е разбрал за случая, за да разбере 

какво точно се е случило. 

2.Ако е необходимо отделни факти могат допълнително и дискретно да бъдат проучени; 

3.Подчертава се поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за случилото 

се; 

4. Детето се наблюдава в следващите дни, за да се проследи как се чувства и как чувствата се 

отразяват на поведението му.При необходимост отново се разговаря. 
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5.Открито и публично пред другите деца НЕ се оказва подкрепа на потърпевшото дете, защото това 

допълнително ще урони достойнството на детето пред неговите връстниците; 

6. Не трябва да се предлага среща между ученик, жертва на насилие и ученика , упражнил насилието с 

цел да се помирят и да се разберат. 

7. Не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява ситуация на тормоз като се 

изтъкват  тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. На останалите се споделя 

очакването да направят същото, ако се случи в бъдеще. 

8. Във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото се, както и за 

предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията; 

9. В срещата се цели да бъдат изведени конкретни договорки кой какво може да предприеме и какво 

се очаква като резултат 

10.Не се позволява на родителите да критикуват другото дете, а да се опитат да погледнат на 

ситуацията през погледа на другата страна; критиките, обидите и неглижирането на другото дете от 

тяхна страна само ще задълбочат конфликта. 

11. Може да бъдат насочени родителите за консултация с училищния психолог или друг специалист. 

В случай , че родителите не проявяват сътрудничество и не желаят да поемат отговорност за 

действията на детето си или не желаят или не могат да осъзнаят неговите потребностите то могат да 

бъдат насочени към услуги в общността , което се извършва от уч. психолог или кл. ръководител . 

Те запознават родителите подробно за вида на услугата , консултациите , които могат да получат, за 

дейността на МКБППМН , за ролята на Отдел „Закрила на детето „ и др. 

 

ПРИ ПРОЯВЕНА АГРЕСИЯ ОТ СТРАНА НА УЧИТЕЛ 

 

Учениците имат право да споделят с родители, с класния ръководител, с уч. психолог или човек 

от училищната общност на когото имат доверие. 

Имат право да подадат  сигнал до Директора и сигналът се разглежда от Етичната комисия в 

училището. 

Директорът взема мерки спрямо правомощията си. 

 

ПРИ СЪМНЕНИЯ ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ДЕТЕ 

 

1.Уведомява се директора на училището 

2. Търси се съдействие от страна на отдел „Закрила на детето” 

3. Търси се пряко съдействие от горещия телефон  

 

ВАЖНО!На детето да се предложи подкрепа, като се остави то само да определи какво точно ще му 

помогне да се почувства сигурно, усилията са по посока на това детето да почувства доверие и 

сигурност за споделяне Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва в единен регистър на 

училището от учителя, който я е наблюдавал. 

 

III. УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО 

 

1.Функции и отговорности 

✓ КС на училището отговаря за планиране, координиране и контрола по прилагане на мерките и 

действията на служителите за справяне с насилието 

✓ КС актуализира Плана за противодействие на училищния тормоз в началото на всяка учебна 

година 

✓ КС поддържа активни връзки с отдел „Закрила на детето” по местоживеене и отдела за 

„Закрила на детето”, на чиято територия е училището, местните комисии за БППМН, полицията 
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и всички останали участници в мултидисциплинарния екип по силата на координационния 

механизъм. 

✓ КС консултира и съдейства на класните ръководители при мерките за противодействие на 

тормоза 

2. Състав на КС към СУ „Н. Рилски“гр.Банско 

Председател: Марияна Георгиева–уч. психолог 

Членове: Елена Палазова – ЗДУД 

                  Марина Безух – родител 

                  Бойка Спасова –логопед 

                  Илия Милев – учител 

                  Здравка Кърпачева – гл.учител 

 

IV. НИВА НА ТОРМОЗ 

 

ПЪРВО НИВО НА ТОРМОЗ 

ОТГОВОР НА УЧИЛИЩЕТО ПЪРВО НИВО - НИСКО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА 

1. Форми на физически тормоз: леко удряне, бутане,щипане,драскане 

коса,подритване,замърсяване или разрушаване на нечия собственост. 

2. Форми на вербален тормоз: подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди, 

нецензурни/неприлични коментари; 

3. Форми на психически тормоз: омаловажаване, клюкарене, обиждане, осмиване, засрамване, 

подвикване, ругаене, клеветене, ,изключване от групови или съвместни дейности, 

фаворитизация,разпространяване на слухове. 

4. Форми на сексуален тормоз: показване на неприлични жестове и действия, вербален тормоз 

със сексуално съдържание, разпространение на истории и изображения със сексуален 

подтекст. 

5. Форми на кибертормоз са например: обидни обаждания и изпращане на обидни съобщения 

(SMS, MMS, съобщения в социалните мрежи, др.) 

Действията се предприемат от класен ръководител или учител заедно с родител, 

При наличие на щети от материален характер – те се възстановяват  

 

ВТОРО НИВО – ПОВТАРЯНЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ НАРУШЕНИЯ НАПРАВИЛАТА ИЛИ С ПО-СЕРИОЗНИ 

ПОСЛЕДИЦИ: 

1. Форми на физически тормоз: шамаросване, удряне, стъпкване или късане на дрехи, ритане, 

обграждане, плюене, отнемане и разрушаване на нечия собственост 

2. Форми на вербален тормоз: подигравки, отправени пред целия клас или група, публично 

унижение, обиди, интриги; 

3. Форми на психически тормоз са например: изнудване, заплашване, несправедливо наказание, 

забрана за общуване, отхвърляне и манипулация. 

4. Форми на сексуален тормоз са например: сексуално докосване, показване на порнографски 

материали, показване на интимни части на тялото и сваляне на дрехи, подтикване или 

принуждаване към сексуални действия, заснемане в сексуални пози. 

5. Форми на кибертормоз са например: непоискано заснемане и разпространяване на снимки и 

видео, злоупотреба с блогове, форуми, социални мрежи, заснемане без разрешение. 

Действията се предприемат от класен ръководител заедно с психолог или педагогически 

съветник, представител на координационния съвет и директор и задължително участие на родител. 

Ако присъствието на родител не е в най-добър интерес на детето, например би го наранил, 

застрашил безопасността му или би нарушил училищната процедура, директорът следва да се обърне 

към отделите за закрила на детето. 
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Координационният съвет прави оценка на риска и се инициира индивидуална работа по случай. 

 

ТРЕТО НИВО – ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СИЛА И ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВА 

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ИЛИ ЗА ТЕЛЕСНИЯ ИНТЕГРИТЕТ, НА КОЙТО И ДА Е ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ В СИТУАЦИЯТА: 

1. Форми на физически тормоз са например: сбиване, задушаване, събаряне, причиняване на 

изгаряния и други наранявания, намушкване с остър предмет, провесване от прозорец или 

високо място, лишаване от храна, и заплашване с оръжие, групово измъчване на индивид или 

група 

Незабавно уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията от служителя, идентифицирал 

тормоза. 

Действията на ниво училище се предприемат от директор заедно с координационния съвет 

1. Форми на вербален тормоз са например: закани, заплахи, обиди, клетви,публично унижение и 

др.; 

2. Форми на психически тормоз са например: сплашване, изнудване със сериозни заплахи, 

насилствено отнемане на пари и вещи, ограничаване на движението, склоняване за употреба 

на наркотични и други психотични вещества, включване в деструктивни групи и организации. 

3. Форми на сексуален тормоз са например: съблазняване от друго дете или възрастен, 

злоупотреба с власт при подстрекаване, изнудване, склоняване и/или принуждаване към 

сексуални действия, блудство, изнасилване, кръвосмешение. 

4. Форми на кибертормоз са например: повторно действие на непоискано заснемане и 

разпространяване на снимки и видеозаписи, злоупотреба с блогове, форуми, социални мрежи, 

заснемане без разрешение, заснемане на сцени на насилие, разпространение на записи и 

снимки на детска порнография. 

 

Незабавно уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията от служителя, идентифицирал 

тормоза. 

Действията на ниво училище се предприемат от директор заедно с координационния съвет със 

задължителното участие на родител и компетентни власти, организации и услуги (центрове за 

социална работа, здравни центрове, отдел закрила на детето, полиция и др.). Ако присъствието на 

родител не е в най-добър интерес на детето, например би го наранил, застрашил безопасността му 

или би нарушил училищната процедура, директорът следва да информира центъра за социална 

работа, отделите за закрила на детето и/или полицията. 

Отговорът на училището може да включва насочване към местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и полицията, ОЗД и община по 

силата на координационнния механизъм; съставяне на Протокол за тормоз и възстановяване на 

щетата; включване на учениците в допълнителни програми, насочване към услуги в общността. 

 

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ  

 

ПЪРВО НИВО - НИСКО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА 

Последователност на процедурите за интервенция 

1/Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция 

2/ Подробно информиране за случилото се от всички участници 

3/ Уведомяване на родител 

4/ Консултации - предприемане на индивидуални разговори с участниците. 

5/ Мерки и действия от страна на класен ръководител - намиране на решение, което удовлетворява 

страните и служи за пример на наблюдателите. 

6/ Мониторинг на предприетите мерки и действия. 
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7/Ако има щети от материален характел , те се възстановяват 

Случаите от първо ниво не се регистрират в Дневника за сигнализа тормоз 

Ако приложените мерки не доведат до желания резултат и поведението на насилие се повтаря , то 

следва да се предприемат мерки от второ ниво. 

 

ВТОРО НИВО – ПОВТАРЯНЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ИЛИ С ПО-СЕРИОЗНИ 

ПОСЛЕДИЦИ: 

1/ Верифициране на подозрение или откриване на ситуация на тормоз. 

2/ Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция към всички участници. 

3/ Уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията при ситуации с по-сериозни последици по 

преценка на класния ръководител заедно с уч.психолог или директора;. 

4/ Уведомяване на родител. 

5/ Консултации. 

6/ Мерки и действия - работа на координационния съвет: анализ на ситуациите от регистъра и 

предприемане на индивидуална работа по случай с ученик в риск от тормоз и разписване на 

индивидуална програма. 

7/ Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

Описват се в Дневника за случаи на тормоз 

 

ТРЕТО НИВО – ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СИЛА И ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВА 

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ИЛИ ЗА ТЕЛЕСНИЯ ИНТЕГРИТЕТ, НА КОЙТО И ДА Е ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ В СИТУАЦИЯТА: 

Ситуациите на тормоз от трето ниво също се описват в Дневника за случаи като по тях се 

предприема интензивна работа по случая, включваща всички участници, правят се оценки на 

потребностите и план за действие, както и се инициират процедури в съответствие със закона. 

1/ Уточняване на подозрениe или откриване на ситуация на тормоз и незабавно уведомяване на ОЗД 

и/или органите на полицията. 

Ако друга организация или услуга е въвлечена в работата с ученика, училището установява 

връзка с тези организации или услуги и хармонизира дейностите. 

2/ Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция към всички участниците. 

3/ Уведомяване на родител. 

4/Консултации- предприемане на индивидуални разговори с участниците. 

5/ Мерки и действия от страна на координационния съвет, интензивна работа по случай, 

информиране и насочване към други служби и/или услуги от страна на директора. 

6/ Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

ВАЖНО: Във всички случаи , независимо от нивото на тормоз се уведомяват родителите  на 

участниците  или полагащите грижи за тях. 

 

V. Въвеждане на Дневник за случаи на насилие и тормоз за съответната учебна година. 

✓ Дневника се води и съхранява от уч. психолог като Председател на Координационния съвет. 

Той съдържа следната информация: дата, група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е 

предприето като действие, подпис на служителя. 

✓ На видно място в учителската стая , в стаята на охраната и при ЗДУД се поставят важните тел. 

номера на интитуции , свързани с деца. 

 

VI. Изготвяне на годишен доклад от Координационния съвет ,съдържащ препоръки за 

създаване на по-сигурна образователна среда 
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Настоящият документ е разработен на основание Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в институциите  в системата на предучилищното и училищното образование,утвърден със 

със заповед № РД 09 -5906/ 28.12.2017 г. на министъра на образованието  и науката и Алгоритъма за 

прилагането му. 

Целта на училищния механизъм за противодействие на тормоза е успешно да намали 

факторите, които са свързани със средата в училище и допринасят за проявата на агресия, както и за 

утвърждаване на агресивни модели на поведение.  

Механизмът регламентира целите и задачите по отношение на превенцията на насилието, 

както и разписва конкретните роли, отговорности и процедури за действие при възникнали ситуации 

на насилие и тормоз. 

За да се постигне горепосочената цел, е необходимо да се разпознават ситуациите на тормоз от 

останалите инцидентни прояви на насилие и агресия.  

 

 Тормозът има  следните основни  характеристики: 

 
1. Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижидете; 

2. Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата си позиция, за да 

нарани другата физически или психически, да я унизи илиизолира; 

3. Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт нанасилие. 

Всички колеги се запознават в началото на учебната година и периодично с характеристиките на 

различните видове тормоз , а именно физически , психически , сексуален и силно дастъпения в 

последно време кибер тормоз. 

 
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

НА ТОРМОЗА В СУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ ГР.БАНСКО 

 

I. ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ 

 1. В началото на всяка учебна година на първия за годината педагогически съвет всички се 

запознават с Училищния механизъм за противодействие на тормоза. 

 2. В учителската стая на специално за целта корково табло са изложени действията , който се 

предприемат в случаи на насилие и тормоз. 

 3. На първата за годината родителска среща, родителите се запознават с Училищния механизъм за 

противодействие на тормоза, с Единните правила и с правилата на училищната общност. 

 4. Действията се припомнят периодично на педагогическите специалисти и на оперативките със 

служителите в СУ”Н. Рилски”. 

 5. Ежегодно актуализиране на Правилника за дейността на училището: 

5.1 Въвеждане на правила за провеждане на срещи  с родителите по казуси и възникнали 

педагогически ситуации; 

5.2 Изготвяне на процедура за ангажираност на учениците при отстраняване от час. 

6. Оценка на проблема с насилието и определяне на елементите на училищната компетентност за 

справяне и недопускане на явлението. 

6.1 Дейности на равнище клас: 

6.1.1 правила на отношения в класа; 

6.1.2 морално възстановяване на щета; 

6.1.3 тематични дискусии, регулярно провеждани в часа на класа; 

6.1.4 провеждане на родителски срещи по конкретен казус  или ситуация. 

6.2 Дейности на равнище училище: 
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6.2.1 създаване/ на координационен съвет; 

6.2.2 оценка на проблема - провеждане на изследване  с въпросниците за тормоза 

в класове , определени от Координационния съвет; 

6.2.3 изготвяне на план за противодействие на училищния тормоз; 

6.2.4 създаване на единни училищни правила; 

6.2.5 подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на местата, в които на етапа на 

оценка е установено, че се извършва тормоза; 

6.2.6 обобщаване на всички предложения за правила на поведение и ценности, направени от 

класовете и формулиране на общоучилищни ценности и правила, които да бъдат част от 

училищната политика; 

6.2.7 договаряне на единен механизъм, включително разписани ясни отговорности, за 

реагиране при всяка проява на тормоз и насилие; 

6.2.8 разработване приемане на промени в Правилника за дейността на училището и 

обсъждането им с училищната общност; 

6.2.9 постоянно напомняне за начините за съобщаване на случаи на тормоз (въвеждане на нови 

форми и канали, гарантиране на конфиденциалността) ,методът „ кутия за сигнали “, 

използване на социалните мрежи за лично информиране на доверен възрастен /психолог , класен 

ръководител, друг/ 

6.2.10 ясно и онагледено проследяване на интервенциите за всички участници; 

6.2.11 включване на експерти, родителите и самите ученици в процеса на създаване и 

реализирането на всички интервенции; 

6.2.12 използване на подхода за работа с връстници (peer education), които трябва да станат 

естествените помощници при реализирането на всички видове интервенции както по отношение на 

децата, които са обект на тормоз, така и по отношение на децата, които упражняват насилие; 

6.2.13 повишаване квалификацията на учителите за работа с програмите, включително 

реализиране на специализирани тренинги за определени категории от работещите в училище за 

справяне с критични ситуации и други; 

6.2.14 осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, организации и 

специалисти; 

6.2.15 насочване към основни здравни и социални услуги за децата и семействата. 

 

II. РОДИТЕЛСКО СЪДЕЙСТВИЕ 

1. Съдействие от  родители - специалисти от областта на помагащите професии (психолози, 

социални работници, лекари, свещеници) или други професии, които могат да бъдат полезни, 

включително журналисти, спортисти, драматурзи, композитори, музиканти, художници, режисьори и 

други, с чиято помощ могат да реализират ценни училищни инициативи и други дейности; 

2. Осигуряване на родители, които могат да се включат в помощ на учителите в конкретни часове 

или при необходимост да придружат  определени групи деца по пътя от дома до училището; 

3.  Постоянно набиране на родители –доброволци, които могат и да осигуряват ресурси - средства 

или услуги за изпълнение на училищните дейности. 

4.Съдействие на родителите  при сигнал за тормоз , извършван по време на обучение в електронна 

среда 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ 

 

 1. При най-малките сигнали и съмнения за тормоз незабавно се предприемат стъпки, за да се 

предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да 

бъде толерирано. 
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2. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към 

психическия ,сексуалния и кибертормоза.  

3.Видове ситуации и начини на реагиране. 

А.Децата се закачат, бутат,  блъскат или си разменят шеги, като при това се смеят, разменят си 

ролите и позициите и никое от тях не е видимо доминиращо, то вероятно става дума за игра. 

А.1.Да се наблюдава поведението на децата, включително и на тези, които само присъстват, 

без активно да участват  

А.2. Учителят може да се намеси, за да предупреди децата да внимават да не се наранят. Не 

се прекратява безпричинно игровото общуване на децата. 

Б. Едно от децата е видимо напрегнато, не се усмихва, опитва се да се махне, ако ролите не се 

сменят, а другото дете е в постоянно доминираща позиция и това поведение привлича вниманието на 

околните, то най-вероятно става дума за тормоз. Ако ученикът не се чувства добре от закачките на 

другия и е видимо напрегнат , разтревожен , разстроен , притеснен , то вероято става въпрос за 

тормоз. 

Б.1. Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на 

която е станал свидетел или за която е получил сигнал от някой друг/ученик , служител , родител и 

др./ 

Б.2. В случай на физически тормоз ,учениците трябва да бъдат разделени и да се прекрати 

физическият контакт между тях незабавно. 

Когато има сериозна опасност за живота на някои от  участниците е допустимо използването 

на разумна физическа сила като избутване , издърпване , задържане на място. Ако  на учителят му е 

трудно да се справи сам праща някой , който е наблизо да потърси помощ от конкретен човек /колега , 

охрана на училището или др./ , като дава ясна и конкретна инструкция. 

Б.3. Учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение. 

Б.4.Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за 

насилието или да се изяснява ситуацията. 

Б.5.Не е добре да се разпитва за подробности и детето, което е потърпевшо, 

особено в присъствието на насилника и други деца, защото това може да урони неговото достойнство. 

ВАЖНО !  

Детето, обект на тормоз, не се нуждае от състрадание, а детето, извършител на тормоз, не се 

нуждае от наказание, особено което го унижава, а от състрадание, за да може то да развие това 

чувство към другите. 

 

IV.  РАБОТА С УЧЕНИК, УПРАЖНИЛ ТОРМОЗ 

А.При  първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената вреда се прилага подхода за 

възстановяване на щетата, който се основава на принципа, че „всяка щета, нанесена на друг, трябва да 

бъде възстановена”. 

Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че хората правят грешки. Грешките 

следва да бъдат поправени, като същевременно не се налагат наказания. Този принцип подчертава 

поемането на отговорност за неприемливо поведение и за позитивно решаване на проблема. 

Възстановяването на щетите успешно може да се прилага за материални и за нематериалнищети: 

1. Задължително да се уведоми класният ръководител;  

2.Класният ръководител изслушва ученика и провежда задълбочен разговор, в който му помага да 

разбере какви са последствията от неговата постъпка; 

3.Със спокоен и умерен тон и с държанието си, показва ясно, че проблемът е в начина на поведение, 

а не в личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се възстановят ценностите, към 

които цялото училище се придържа, а не за да бъде наказан ученикът ; 

4. Оставя на ученика сам да избере и реши как ще поправи грешката си, с което отново ще се 

възстанови нарушената ценност; 
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5.След изясняване на ситуацията и постигане на договорка, проследява поведението на ученика и 

дава обратна връзка.Учителят може да потърси съдействие и от други колеги , които да наблюдават 

поведението на учениците и да го информират своевременно; 

6. При необходимост може да се търси съдействие от училищния психолог; 

7. Не е желателно детето да се изслушва съвместно с потърпевшото дете; 

8. Не се обсъжда публично ситуацията в паралелката. 

 

Б.Ученик, който повтаря ситуация на насилие и поведението му се отличава с изразени 

агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с 

насилие от другите учители  

1. Задължително да се уведоми класният ръководител;  

2.Класният ръководител изслушва ученика и провежда задълбочен разговор, в който му 

помага да разбере какви са последствията от неговата постъпка; 

3.Със спокоен и умерен тон и с държанието си, показва ясно, че проблемът е в начина на 

поведение, а не в личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се възстановят 

ценностите, към които цялото училище се придържа, а не за да бъде наказан ученикът ; 

4. Оставя на ученика сам да избере и реши как ще поправи грешката си, с което отново ще се 

възстанови нарушената ценност; 

5.Уведомяват се родителите. В срещата се цели да бъдат изведени конкретни договорки кой 

какво може да предприеме и какво се очаква като резултат; 

6.Търси се съдействието на училищния психолог; 

7.Преминава се към процедура по наказание. 

ВАЖНО! 

Тези деца не осъзнават, че вършат нещо нередно, докато специално не им се обърне внимание, 

че поведението им е неприемливо. 

Детето може да бъде агресивно заради това, че не знае друг начин да изрази не само гняв, 

нехаресване, неодобрение и т.н., но и интереса си, радостта си, харесване или други емоции. 

При инциденти и кризи се препоръчва групова кризисна интервенция/дебрифинг/, която се 

извършва съгласно изискванията за затворено пространство, без допускането на други лица  и др.Тя 

се извършва от психолога ,а при необходимост се се търси съдействие от Националната мобилна 

група за психологическа подкрепа , състоящата се от кризисни психолози към МОН, от психолог от 

ЗСУ или мобилно кризисни психолози от ДАЗД. 

 

V. РАБОТА С УЧЕНИК – ОБЕКТ НА ТОРМОЗ 

 Ученик, който е бил засегнат емоционално и/или физически / унижаване , удряне, 

нагрубяване, социална изолация, виртуални обиди и др./ 

1. Класният говори с детето още същия ден или веднага след като е разбрал за случая, за да разбере 

какво точно се е случило. 

2. Ако е необходимо отделни факти могат допълнително и дискретно да бъдат проучени; 

3. Подчертава се поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за 

случилото се. 

4. Детето се наблюдава в следващите дни, за да се проследи как се чувства и как чувствата се 

отразяват на поведението му.При необходимост отново се разговаря. 

5. Открито и публично пред другите деца НЕ се оказва подкрепа на потърпевшото дете, защото 

това допълнително ще урони достойнството на детето пред неговите връстниците; 

6. Не трябва да се предлага среща между ученик, жертва на насилие, и ученика , упражнил 

насилието, с цел да се помирят и да се разберат. 
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7. Не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява ситуация на тормоз като 

се изтъкват  тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. На останалите се споделя 

очакването да направят същото, ако се случи в бъдеще. 

8. Във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото се, както и за 

предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията. 

9. В срещата се цели да бъдат изведени конкретни договорки кой какво може да предприеме и 

какво се очаква като резултат 

10. Не се позволява на родителите да критикуват другото дете, а да се опитат да погледнат на 

ситуацията през погледа на другата страна; критиките, обидите и неглижирането на другото дете от 

тяхна страна само ще задълбочат конфликта. 

11. Може да бъдат насочени родителите за консултация с училищния психолог или друг 

специалист. 

12. В случай , че родителите не проявяват сътрудничество и не желаят да поемат отговорност за 

действията на детето си или не желаят или не могат да осъзнаят неговите потребностите, то те  могат 

да бъдат насочени към услуги в общността , което се извършва от уч. психолог или кл. ръководител. 

Те запознават родителите подробно за вида на услугата , консултациите , които могат да получат, за 

дейността на МКБППМН , за ролята на Отдел „Закрила на детето „ и др. 

 

VI. ПРИ ПРОЯВЕНА АГРЕСИЯ ОТ СТРАНА НА УЧИТЕЛ 

1. Учениците имат право да споделят с родители, с класния ръководител, с уч. психолог или човек 

от училищната общност, на когото имат доверие. 

2. Имат право да подадат  сигнал до Директора и сигналът се разглежда от Етичната комисия в 

училището. 

3. Директорът взема мерки спрямо правомощията си. 

 

VII. ПРИ СЪМНЕНИЯ ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ ВЪРХУ ДЕТЕ 

1.Уведомява се директора на училището. 

2. Търси се съдействие от страна на отдел „Закрила на детето”. 

3. Търси се пряко съдействие от горещия телефон. 

ВАЖНО! 

На детето да се предложи подкрепа, като се остави то само да определи какво точно ще му 

помогне да се почувства сигурно, усилията са по посока на това детето да почувства доверие и 

сигурност за споделяне Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва в единен регистър на 

училището от учителя, който я е наблюдавал. 

 

VIII. УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО 

1.Функции и отговорности: 

 1.1 КС на училището отговаря за планиране, координиране и контрола по прилагане на 

мерките и действията на служителите за справяне с насилието; 

   1.2 КС актуализира Плана за противодействие на училищния тормоз в началото на всяка 

учебна година; 

   1.3 КС поддържа активни връзки с отдел „Закрила на детето” по местоживеене и отдела за 

„Закрила на детето”, на чиято територия е училището, местните комисии за БППМН, полицията и 

всички останали участници в мултидисциплинарния екип по силата на координационния механизъм; 

   1.4 КС консултира и съдейства на класните ръководители при мерките за противодействие на 

тормоза; 
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2. Състав на КС към СУ „Н. Рилски“гр.Банско 

Председател: Марияна Георгиева–уч. психолог 

Членове: Елена Палазова-ЗДУД 

     Марина Безух – родител 

           Бойка Спасова –логопед 

        Николай Късовски-ст. учител 

         Здравка Кърпачева-гл. учител 

 

IX. НИВА НА ТОРМОЗ 

А. ПЪРВО НИВО НА ТОРМОЗ – ОТГОВОР НА УЧИЛИЩЕТО ПЪРВО НИВО - НИСКО НАРУШАВАНЕ 

НА ПРАВИЛАТА 

1. Форми на физически тормоз: леко удряне, бутане,щипане,драскане 

коса,подритване,замърсяване или разрушаване на нечия собственост; 

2. Форми на вербален тормоз: подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди, 

нецензурни/неприлични коментари; 

3. Форми на психически тормоз: омаловажаване, клюкарене, обиждане, осмиване, засрамване, 

подвикване, ругаене, клеветене, изключване от групови или съвместни дейности, фаворитизация, 

разпространяване на слухове; 

4. Форми на сексуален тормоз: показване на неприлични жестове и действия, вербален 

тормоз със сексуално съдържание, разпространение на истории и изображения със сексуален 

подтекст; 

5. Форми на кибертормоз са например: обидни обаждания и изпращане на обидни съобщения 

(SMS, MMS, съобщения в социалните мрежи, др.) 

Действията се предприемат от класен ръководител или учител заедно с родител. 

При наличие на щети от материален характер – те се възстановяват  

 

Б. ВТОРО НИВО – ПОВТАРЯНЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ИЛИ С ПО-

СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ: 

1. Форми на физически тормоз: шамаросване, удряне, стъпкване или късане на дрехи, ритане, 

обграждане, плюене, отнемане и разрушаване на нечия собственост; 

2. Форми на вербален тормоз: подигравки, отправени пред целия клас или група, публично 

унижение, обиди, интриги; 

3. Форми на психически тормоз са например: изнудване, заплашване, несправедливо 

наказание, забрана за общуване, отхвърляне и манипулация; 

4. Форми на сексуален тормоз са например: сексуално докосване, показване на порнографски 

материали, показване на интимни части на тялото и сваляне на дрехи, подтикване или принуждаване 

към сексуални действия, заснемане в сексуални пози; 

5. Форми на кибертормоз са например: непоискано заснемане и разпространяване на снимки 

и видео, злоупотреба с блогове, форуми, социални мрежи, заснемане без разрешение. 

Действията се предприемат от класен ръководител заедно с психолог или педагогически 

съветник, представител на координационния съвет и директор и задължително участие на родител. 

Ако присъствието на родител не е в най-добър интерес на детето, например би го наранило, 

застрашило безопасността му или би нарушило училищната процедура, директорът следва да се 

обърне към отделите за закрила на детето. 

Координационният съвет прави оценка на риска и се иниициира индивидуална работа по случай. 
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В. ТРЕТО НИВО – ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СИЛА И ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВА 

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ИЛИ ЗА ТЕЛЕСНИЯ ИНТЕГРИТЕТ, НА КОЙТО И ДА Е ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ В СИТУАЦИЯТА: 

1. Форми на физически тормоз са например: сбиване, задушаване, събаряне, причиняване на 

изгаряния и други наранявания, намушкване с остър предмет, провесване от прозорец или високо 

място, лишаване от храна, и заплашване с оръжие, групово измъчване на индивид или група 

Незабавно уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията от служителя, идентифицирал 

тормоза. 

Действията на ниво училище се предприемат от директор заедно с координационния съвет 

2. Форми на вербален тормоз са например: закани, заплахи, обиди, клетви,публично унижение 

и др.; 

3. Форми на психически тормоз са например: сплашване, изнудване със сериозни заплахи, 

насилствено отнемане на пари и вещи, ограничаване на движението, склоняване за употреба на 

наркотични и други психотични вещества, включване в деструктивни групи и организации; 

4. Форми на сексуален тормоз са например: съблазняване от друго дете или възрастен, 

злоупотреба с власт при подстрекаване, изнудване, склоняване и/или принуждаване към сексуални 

действия, блудство, изнасилване, кръвосмешение; 

5. Форми на кибертормоз са например: повторно действие на непоискано заснемане и 

разпространяване на снимки и видеозаписи, злоупотреба с блогове, форуми, социални мрежи, 

заснемане без разрешение, заснемане на сцени на насилие, разпространение на записи и снимки на 

детска порнография; 

Незабавно уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията от служителя, идентифицирал 

тормоза. 

Действията на ниво училище се предприемат от директор заедно с координационния съвет със 

задължителното участие на родител и компетентни власти, организации и услуги (центрове за 

социална работа, здравни центрове, отдел закрила на детето, полиция и др.). Ако присъствието на 

родител не е в най-добър интерес на детето, например би го наранило, застрашило безопасността му 

или би нарушило училищната процедура, директорът следва да информира центъра за социална 

работа, отделите за закрила на детето и/или полицията. 

Отговорът на училището може да включва насочване към местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и полицията, ОЗД и община по 

силата на координационнния механизъм; съставяне на Протокол за тормоз и възстановяване на 

щетата;включване на учениците в допълнителни програми, насочване към услуги в общността. 

 

 

X. ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ: 

A. ПЪРВО НИВО - НИСКО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА 

Последователност на процедурите за интервенция: 

1. Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция; 

2. Подробно информиране за случилото се от всички участници; 

3. Уведомяване на родител; 

4. Консултации - предприемане на индивидуални разговори с участниците; 

5. Мерки и действия от страна на класен ръководител - намиране на решение, което 

удовлетворява страните и служи за пример на наблюдателите; 

6. Мониторинг на предприетите мерки и действия; 

7.Ако има щети от материален характел , те се възстановяват. 

Случаите от първо ниво не се регистрират в Дневника за сигнализа тормоз 
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Ако приложените мерки не доведат до желания резултат и поведението на насилие се повтаря, то 

следва да се предприемат мерки от второ ниво. 

 

 Б. ВТОРО НИВО – ПОВТАРЯНЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛАТА ИЛИ С ПО-

СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ: 

1. Верифициране на подозрение или откриване на ситуация на тормоз; 

2. Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция към всички участници; 

3. Уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията при ситуации с по-сериозни последици 

по преценка на класния ръководител заедно с уч.психолог или директора; 

4. Уведомяване на родител; 

5. Консултации; 

6. Мерки и действия - работа на координационния съвет: анализ на ситуациите от регистъра 

и предприемане на индивидуална работа по случай с ученик в риск от тормоз и разписване на 

индивидуална програма; 

7. Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

Описват се в Дневника за случаи на тормоз. 

 

В. ТРЕТО НИВО – ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СИЛА И ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВА 

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО ИЛИ ЗА ТЕЛЕСНИЯ ИНТЕГРИТЕТ, НА КОЙТО И ДА Е ОТ 

УЧАСТНИЦИТЕ В СИТУАЦИЯТА: 

Ситуациите на тормоз от трето ниво също се описват в Дневника за случаи като по тях се 

предприема интензивна работа по случая, включваща всички участници, правят се оценки на 

потребностите и план за действие, както и се инициират процедури в съответствие със закона: 

1. Уточняване на подозрениe или откриване на ситуация на тормоз и незабавно 

уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията. 

Ако друга организация или услуга е въвлечена в работата с ученика, училището установява 

връзка с тези организации или услуги и хармонизира дейностите. 

2. Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция към всички участниците. 

3. Уведомяване на родител. 

4.Консултации- предприемане на индивидуални разговори с участниците. 

5. Мерки и действия от страна на координационния съвет, интензивна работа по случай, 

информиране и насочване към други служби и/или услуги от страна на директора. 

6. Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

ВАЖНО! 

Във всички случаи , независимо от нивото на тормоз се уведомяват родителите  на 

участниците  или полагащите грижи за тях  лица. 

XI. ВЪВЕЖДАНЕ НА ДНЕВНИК ЗА СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ  

ЗА СЪОТВЕТНАТА УЧЕБНА ГОДИНА. 

 

1. Дневника се води и съхранява от уч. психолог като Председател на Координационния 

съвет. Той съдържа следната информация: дата, група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е 

предприето като действие, подпис наслужителя. 

2. На видно място в учителската стая, в стаята на охраната и при ЗДУД се поставят 
важните тел. номера на интитуции, свързани с деца. 

 
XII. ИЗГОТВЯНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ,  

СЪДЪРЖАЩ ПРЕПОРЪКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО – СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА 

 
ИЗГОТВИЛ: 
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Училищен координационен съвет 
Председател: М. Георгиева 
 

Глава втора. 

ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА                                    

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Единните училищни правила са създадени във връзка с прилагане на Механизма за 
противодействие на училищния тормоз в Средно училище „Неофит Рилски“ - Банско. Те са неизменна 
част от превантивните дейности, които се предприемат на ниво училище. Тяхната цел е прилагане на 
цялостен училищен подход за недопускане на тормоз и прояви на насилие сред учениците и бързо и 
ефективно справяне с проявленията на такива.  

Настоящите правила регламентират задълженията на всички служители, свързани със 

случаите на тормоз. 

  
ПРИНЦИПИ 

 
✓ Нетолериране и нетърпимост на тормоза и насилието в Средно училище „Неофит Рилски“ – 

Банско. 

✓ Ангажираност от страна на всички възрастни в училище. 

✓ Стремеж към формиране на училищна общност, култура на социално компетентно поведение 

от страна на всички участници в училищния живот и взаимно уважение. 

✓ Строги граници, които индикират неприемливото поведение, водещо към прояви на тормоз и 

насилие и прилагане на съответни мерки при преминаването на тези граници. 

 

I.Задължения на учениците: 

 

1.Учениците изпълняват задълженията си според Правилника за дейността на училището.  

2.Учениците активно участват в изграждането на общоучилищна култура на толерантни 

взаимоотношения и допринасят с поведението си за изграждането на училищната общност. 

3.Учениците не толерират насилието и тормоза и незабавно информират за наличие на 

подобни прояви. 

4.С оглед обхващане на местата, където според оценката се осъществява тормоз, могат да 

участват по график след заявено желание в дежурствата в междучасията. 

 

II.Задължения на персонала на училището 

 

   1.Педагогически съвет 

Приема настоящите правила на свое заседание, като неразделна част от Училищната 

програма за прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците. 

2.Координационен съвет 

Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на равнище училище; 

Извършва оценка на ситуацията на тормоз  в класовете от  прогимназиалния и гимназиалния 

етап  в началото и края на учебната година ,  обобщава резултатите и запознава заинтересованите 

страни . 

Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на случаите на 

тормоз; 
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Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата; 

Подпомага класните ръководители с материали и консултации, съдейства за организирането 

на периодични обучения на учителите по темата за насилието и тормоза. 

Актуализира и поставя на видно място  в учителската стая  и стаята на охраната телефонните номера 

на институциите , свързани с деца. 

             3.Училищен психолог 

• Председател е на Координационния съвет за противодействие на тормоза в училище; 

• Съдейства на членовете на  Координационния съвет  и класните ръководители при 

извършване на оценката на тормоза в училище;  

• Отговаря за актуализирането, воденето и съхранението на Дневника за регистриране на 

случаите на тормоз и съпътващата документация;  

• Участва в екипите за работа по случай и разработва програми за работа с деца в риск 

          4. Класни ръководители: 

• В началото на учебната година провеждат занятия в часа на класа, свързани с тормоза и 

насилието. 

• С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при прояви на насилие. 

• Нагледните материали с приетите ценности, правила и последици се поставят на видно място 

в класната стая. 

• Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз. 

• Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените процедури и 

приетите правила и последици. 

• Винаги информират родителя независимо от нивото на тормоз. 

• За всеки инцидент или проява на насилие, съответстващи на нива две и три според приетата 

Класификация на формите на тормоз и предприемане на съответнитедействия попълват 

Дневника със случаи на тормоз. 

• Участват в работата на екипа, сформиран за индивидуална работа по случай с ученик от класа 

им. 

• Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като за целта могат 

да привличат различни специалисти. 

• Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111. 

• Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и 

процедури. 

• Съдействат за включването на родители в дейностите на ниво клас и училище. 

  5.Всички учители 

• Включват темата за насилието и тормоза в учебни единици, при които това е възможно;  

• Поощряват и развиват съвемстното учене, както и поведение на сътрудничество 

ивзаимопомощ;  

• Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на 

тормоз между учениците;  

• Познават и прилагат правилата и последствията, приети от съответния клас и изискватот 

учениците да ги спазват 

          6. Дежурни учители 

• Стрикно спазват утвърдения от директора график за дежурство; 

• Реагират според утвърдените процедури в ситуации на тормоз по време на дежурството  

• Докладват на училищното ръководство за всеки случай на тормоз. 

      7.Непедагогически персонал 

• Полагат грижи за предотвратяване на прояви на насилие и тормоз в училищни помещения, за 

които отговарят; 
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• Познават основните принципи на действие в ситуации на тормоз и ги прилагат; 

• Не допускат прояви на тормоз и насилие и съобщават за тях на класен ръководител, 

помощник-директор, директор 

 

III.Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на тормоз. 
 

1. Всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация на тормоз или за която е получил 

сигнал /от ученик, родители ли друг служител от училището/ е длъжен да се намеси, за да прекрати 

ситуацията на тормоз. 

2.За ученици, жертва на тормоз, е поставена на видно място  „Кутия за сигнали за агресивно 

поведение” 

3.Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и да използва други форми и 

начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа. 

 

IV. Действия в случаи на тормоз: 
 

Ниво на 
тормоз 

Отговор на училището Документиране Процедури за интервенция 

Първо – 
ниско 
нарушаване 
на 
правилатра 

Действия се предприемат от 
класния ръководител, заедно с 
родител, като се предприема 
педагогическа работа 
индивидуално, за група ученици 
или за целия клас. При повтороение 
насилственото поведение, ако един 
и същ ученик е тормозен не 
еднократно, тогава се предприемат 
действия, предписани за ситуации 
от нива две или три. 

Ситуациите от 
първо ниво не се 
документират 

1. Откриване на ситуация на тормоз – 
подборно информиране за 
случилото се от всички участници. 

2. Прекратяване на ситуацията и 
успокояване към всички. 

3. Уведомяване на родителите. 
4. Консултации – предприемане на 

индивидуални разговори с 
участниците. 

5. Мерки и действия от страна на 
класния ръководител за намиране 
на решение. 

6. Мониторинг на предприетите 
мерки и действия. 

Второ – 
повтаряне 
на недни и 
същи 
нарушения 
на 
правилата 
или по 
сериозни 
последици 
 

Действия се предприемат от класен 
ръководител, училищен психолог, 
предтставител на 
Координационния съвет, директор 
и родител. КС прави оценка на риска 
и се инициира индивидуална работа 
по случая. 

Ситуацията се 
документира в 
Дневник за 
регистриране на 
случаите на 
тормоз 

1. Откриване на ситуацията 
2. Прекратяване на ситуацията и 

успокояване към всички учатници 
3. Уведомяване на ОЗД и/или полиция 

по преценка. Уведомяването е 
задължително и незабавно в случаи 
на сексуален тормоз.  

4. Уведомяване на родител. 
5. Консултации. 
6. Мерки и действия – работа на КС 
7. Мониторинг на предприетите 

мерки и действия. 
Трето – 
злоупотреба 
със сила и 
при 
екстремни 
ситуации, в 
които 
съществува 
опасност за 
живота 

Незабавни се уведомява ОЗД  и/или 
органите на полицията. Действията 
се предприемат от директор заедно 
с КС със задължителното участие на 
родител и компетентните власти – 
ОЗД, полиция, центрове за социална 
работа, здравни центрове и други. 
Отговорът на училището може да 
включва насочване към МКБППМН 
и полицията, ОЗД и общината, 
съставяне на протокол за тормоз, 
възстановяване на щетата, 
включване на учениците в 
допълнителни програми, насочване 

Предприема се 
интензивна 
работа, 
включваща 
всички 
участници, 
оценка на 
потебностите и 
план за дейтвие 
и се иницират 
процедури в 
съответствие със 
закона. 

1. Откриване на ситуация на тормоз и 
незабавно уведомяване на ОЗД 
и/или органите на полицията. 

2. Прекратяване на ситуацията и 
успокояване към всички участници. 

3. Уведомяване на родител. 
4. Консултации – индивидулани 

разговори с участниците. 
5. Мерки и действия от страна на КС, 

интензивана работа по случая и 
насочване към други служби и/или 
услуги от страна на директора. 

6. Мониторинг на предприетите 
мерки и действия. 
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към услуги в общността. 

 
 

V. Мерки при кризисна ситуация 

 

1. При наличие на писмен или устен сигнал, УКС се събира в рамките на 24 часа. 

2. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява директора на училището. В 

рамките на един час се подава сигнал в РУО –Благоевград., Отдел ”Закрила на детето” и полицията. 

3. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, жертва или в риск от 

насилие, комисията съставя индивидуален план за кризисна интервенция. 

 

ИЗГОТВИЛ: 

Училищен координационен съвет 

Председател: М. Георгиева 

Членове: Елена Палазова 

                   Здравка Кърпачева 

                   Бойка Спасова 

                   Илия Милев 

                   Марина Безух 

 

 

Глава трета. 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА ИЗБОР, ДОСТАВКА И ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ  

НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ  

В СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” ГР. БАНСКО 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящите правила включват процедури за организацията, реда и начина за доставка, 

ползване, съхранение и отчитане на учебници и учебни помагала. 

 В СУ „Неофит Рилски“ гр. Банско се ползват: Учебници, учебни помагала и учебни комплекти.  

Настоящите правила се издават на основание на: 

 1. Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). 

2. Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и Вътрешните 

правила на СФУК на учебното заведение.  

3. Наредба № 10 от 19 декември 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала. 

4. Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на 

познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.  

5. Заповеди на министъра на образованието и науката. 

6. Указания на първостепенния разпоредител. 

 

Чл.1. Основни понятия:  

(1) Познавателната книжка е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което 

е одобрено от министъра на образованието и науката за осигуряване на предучилищната подготовка. 

Познавателната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на детето по 

едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на предучилищното 
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образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. 

 (2) Учебникът е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено 

от министъра на образованието и науката за осигуряване на училищната подготовка. Учебникът е 

дидактическо средство, което е за самостоятелно учене на ученика и което подпомага цялостното му 

обучение по определен учебен предмет или модул за овладяване на компетентностите посочени в 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, държавния образователен 

стандарт за профилираната подготовка или държавния образователен стандарт за придобиването на 

квалификация по професия, както и в съответната учебна програма. 

(3) Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което 

подпомага предучилищното и училищното образование за: 

 1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на 

учебното съдържание; 

2. затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности.  

(4) Според предназначението си учебниците са за обучение по:  

1. учебните предмети от общообразователната подготовка;  

2. задължителните модули от профилираната подготовка;  

3. учебните предмети Майчин език, Религия и Хореография;  

4. учебните предмети или модули от общата професионална подготовка;  

5. специалните предмети за учениците със сензорни увреждания. 

 (5) Според функцията си учебните помагала може да бъдат дидактична игра, албум, блок, 

учебна тетрадка, учебна христоматия, сборник със задачи, с контурни карти, с учебни материали или с 

учебни анализи, учебен атлас, ръководство за учебна практика, учебен курс по теория и/или практика 

на професията.  

(6) В училищното образование може да се ползват и учебни комплекти, одобрени от 

министъра на образованието и науката. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко 

учебни помагала, създадени в единна система. 

 

Чл.2. Осигуряване на безвъзмездно ползване на учебници и учебни помагала. 

  (1) СУ “Неофит Рилски“ следва да осигури: 

 - по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет - за всеки 

ученик от I до IV клас; 

 - по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет - за всеки ученик от V до VII клас; 

 

Чл.3. (1) Закупените и предоставени учебници и учебни помагала - част от учебния комплект 

се използват от учениците със следната продължителност на ползване: 

 1. за учебните помагала - една учебна година; 

 2. за учебниците за I клас - една учебна година; 

 3. за учебниците за II - VII клас - три учебни години. 

(2) След приключване на учебните занятия за съответната учебна година учениците връщат 

учебниците, за които е определен срок за ползване, по-дълъг от една учебна година, в училището, от 

което са ги получили. 

(3) Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на учебниците по ал. 2.  

(4) Когато ученикът не върне учебник по ал. 2 или при връщането му се установи, че поради 

неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите 

(настойниците) на ученика възстановяват учебника или неговата стойност в училището, от което е 

получен.  
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Чл.4. Организацията по заявяване и доставка на учебниците и учебните помагала за 

безвъзмездно ползване от учениците се осъществява при спазване на Закона за обществените 

поръчки, Заповед на Министъра на образованието и науката и разпорежданията на първостепенния 

разпоредител.  

Чл.5. Средствата за закупуване на учебниците и учебните комплекти за СУ „Неофит Рилски“ се 

осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и  науката за съответната година и се 

предоставят по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет, финансиращ училището. 

 

2. ПРОЦЕДУРИ ПО ИЗБОР, ЗАЯВЯНЕ И ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ 

 

 Чл.6. Организация по заявяване и доставка на учебници и учебни помагала.  

(1)Директорът на СУ „Неофит Рилски“ издава заповед за сформиране на комисия за преглед и 

подбор на учебници и учебни помагала. В комисията се включват всички преподаватели по 

изучаваните учебни предмети. 

(2)Въз основа на направения анализ и избор на учебници и учебни помагала от различните 

издателства се съставя протокол за класирането на издателствата по низходящ ред. Протоколът се 

подписва от цялата комисия и се представя на директора на СУ “Неофит Рилски“. 

(3)За направения подбор на учебници и учебни помагала и въз основа на информация от 

класните ръководители за прогнозния брой ученици са съответната учебна година, Завеждащия 

административна служба /домакина/ на училището изготвя заявки за доставка към съответните 

издателства.  

(4)При определяне на ориентировъчните стойности за доставка на учебници и учебни 

комплекти се извършва провека от отдел „счетоводен“ за необходимостта от прилагане на Закона за 

обществените поръчки /ЗОП/, съобразно вътрешните правила за прилагане на ЗОП и спазване на 

законовите изисквания и процудури.  

(5)Заявките се изготвят по образец и график опредлени от МОН и се представят на директора 

на СУ “Неофит Рилски“  за утвърждаване и изпращане към издателствата.  

(6)С графика се определят сроковете за: 

 - Изготвяне на заявките;  

- Сключването на договорите за доставка на учебниците и учебните комплекти; 

 - Доставката на учебниците и учебните комплекти до училището.  

(7)За доставката на учебници и учебни помагала се съставят договори с издателствата, в срок 

не по-късно от датата посочена в заповедта на Министъра на образованието и науката. 

(8)Крайния срок за изпълнение на доставките по договора следва да бъде покъсно от срока 

посочен в заповедта на Министъра на образованието и науката. 

  (9)Процедурата по избор и организация на заявката на учебници и учебни комплекти е 

описана в Приложение 1. 

Чл.7. Заплащането на определените суми се извършва с превод на стойността на фактурата по 

доставчика. Авансово плащане може да се бъде направено при изрично включване на клауза в 

договора за доставка.  

Чл.8. Заявените учебници и учебни помагала /комплекти/ се получават от ЗАС /домакина/ 

срещу приемо-предавателен протокол между издателството и СУ „Неофит Рилски “. Протоколът 

трябва да съдържа всички необходими реквизити за този документ – данни за издателството, за 

учебното заведение, № и датата на протокола, дата на доставка, заявеното количество, дължимата 

сума за плащане, подписи на съставител и на получател. 

Чл.9. При получаването ЗАС /домакина/ прави проверка по приемо-предавателния протокол 

за наличието или липса на заявеното количество /бройки/ учебници и учебни комплекти. 

(1)В случай на констатирани несъответствия се отбелязва в „Забележка“ на протокола и се 

предприемат необходимите действия за отстраняване на несъответствието.  
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(2)Процедурата по доставка на учебници и учебни комплекти е описана в Приложение  

 

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ, ОПАЗВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ  

 

Чл.10. Получените учебници и учебни комплекти се разпределят от ЗАС /домакина/ на 

училището, като при необходимост се съставя график.  

Чл.11. За предадените учебници и учебни комплекти се съставя протокол между ЗАС 

/домакина/ и класния ръководител. Протоколът съдържа следните реквизити:  

- № и дата на протокола; 

 - Наименование на учебника или учебните комплекти;  

- Брой предоставено количество;  

- Име и фамилия, подпис на класен ръководител и клас; 

 - Име, фамилия, подпис на ЗАС /домакин/; 

 - Забележка за отразяване на особености и констатирани нарушения.  

Чл.12. Приемо-предавателните протоколи /Приложение 3/ се съставят в три екземпляра – за 

ЗАС /домакина/, за класния ръководител и за отдел „счетоводен“.  

Чл.13. Разпределението на учебниците и учебните пособия предоставени за безвъзмездно 

ползване се извършва от класните ръководители срещу списък на учениците. 

(1)Списъкът съдържа информация за получените учебници и учебни помагала, /брой, 

наименование на учебника/, дата на предоставянето, подпис на ученик и родител /настойник/. 

(2)В протокола се записва следния текст: „Учениците са длъжни да полагат грижи за 

съхраняване на учебниците. Когато ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че 

поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, 

родителите (настойниците) на ученика възстановяват учебника или неговата стойност в училището, 

от което е получен“. 

Чл.14. В срок до 1 /една/ седмица след приключване на учебната година, класните 

ръководители са задължени да предадат събраните от учениците учебници и учебни помагала на ЗАС 

/домакина/ срещу приемо-предавателен протокол. Протоколът съдържа информация по чл.11, като 

се включват брой върнати пособия. 

(1)При констатирани липси или повреда на учебниците и учебните комплекти класния 

ръководител ги отразява в протокола в графа „забележки“ и изготвя Докладна записка до директора 

на училището за предприемане на необходимите действия по възстановяването им.  

(2)Процедурата по предоставяне, опазване и съхранение на учебници и учебни комплекти е 

описана в Приложение 4. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 

Чл.15. Вътрешните правила за избор, доставка и предоставяне за безвъзмездно ползване на 

познавателни книжки, учебници и учебни комплекти В СУ „Неофит Рилски “ се издават на основание 

Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 10 от 19 декември 2017 г. за 

познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, Постановление № 79 от 13 април 2016 г. за 

осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, Закон 

за финансовото управление и контрол в публичния сектор, Вътрешните правила на СФУК на СУ 

„Неофит Рилски “. 

Чл.16. Настоящите правила подлежат на актуализиране и допълване с промяна на 

нормативната уредба.  

Чл.17. Настоящите правила влизат в сила от датата на Заповедта на Директора на СУ “Неофит 

Рилски “ за тяхното утвърждаване. 
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Използвани съкращения: 

• ЗАС- завеждащ административна служба  

• СФУК – система за финансово управление и контрол  

• ЗОП- закон за обществени поръчки  

• ЗДУД – заместник директор учебна дейност  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава четвърта. 

Приложения 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към ПДУ 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИЯ „ЗАБЕЛЕЖКА“ 

 

Санкцията „забележка“ се налага със заповед на директора, по мотивирано писмено 

предложение на класния ръководител. Родителите следва да бъдат уведомени за откриване на 

процедура, по налагане на санкция на детето им. 

Стъпки по налагане на санкцията: 

 
Вид на документа 

Бланката 

се взема от 

 
Попълва се от 

Входира 

се/изходира 

се 

 
Предава се на 

1. Мотивирано 

предложение за налагане 

на санкция „забележка“ 

 

Технически 

секретар 

 

Класен 

ръководител/ 

учител 

ВХОДИРА СЕ 

при технически 

секретар 

Техническият секретар, 

който предоставя 

входираната бланка за 

подпис на училищния 

психолог, след което на 

директора. 

Ученикът има право да бъде изслушан преди налагане на санкцията.  

Класният ръководител, съвместно с училищния психолог, осигуряват присъствието на ученика на среща с 

директора, къдетосе провежда изслушването. 

2. Уведомление 

до родител за откриване 

на процедура поналагане 

на санкция 

 

Технически 

секретар 

 

Класен 

ръководител/ 

учител 

 

ИЗХОДИРА се 

при технически 

секретар 

Изпраща се по поща на 

родител /или след 

предваритулно уведомяване, 

се предавана ученик/ 

3. Заповед за 

налагане на сакцията. 
Заповедта се издава от директора в 14-дневен срок от предложението на 

класния ръководител/учител. В заповедта се посочват вида на санкцията, 

срокът и мотивите а налагането й.  Предава се на тех.секретар, а той, след като 

отрази номера и в дневника, я предава на класните ръководители. 

Копие от заповедта за наложената санкция в 3-дневен срок се връчва на родителите за уведомяване и 

срещу подпис. 

Заповедта може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. 

Заповедта може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

Заповедта може да се обжалва по условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Наложената санкция се отразява в електронния дневник/ личния картон/ 

 бележника за кореспонденция на ученика. 

Наложената санкция „забележка“ е по чл.199, ал.1, т.1 от ЗПУО и чл. 61, ал.1, т.1 от ПДУ. 

Срокът на санкцията се определя в заповедта на директора.  

Ако не е за допуснати отсъствия, тя може да бъде предсрочно заличена  

по предложение на класнияръководител. 

mailto:sou_bansko@abv.bg
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 към ПДУ 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИЯ „ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГА ПАРАЛЕЛКА  

В СЪЩОТО УЧИЛИЩЕ“ 

 

Санкцията се налага със заповед на директора, по мотивирано писмено предложение на 

класния ръководител /учител. Родителите следва да бъдат уведомени писмено за откриване на 

процедура по налагане на санкцията. 

Стъпки по налагане на санкцията: 

 
Вид на документа 

Бланката се 

взема от 

 
Попълва 

се от 

Входира се / 

изходира се 

 
Предава се на 

1. Мотивирано писмено 

предложение за налагане на 

санкция „преместване в друга 

паралелка в същото училище“ 

 

Технически 

секретар 

 

Класен 

ръководител

/ учител 

 

ВХОДИРА СЕ 

При технически 

секретар 

Техническият секретар 

предоставя входираната бланка за 

подпис на училищния психолог, 

след което я предоставя на 

директора. 

2. Уведомление до 

родител за откриване на 

процедура по налагане на 

санкция 

 

Технически 

секретар 

 

Класен 

ръководител

/ учител 

 

ИЗХОДИРА се 

при технически 

секретар 

Изпраща се по поща на родител 

или след предварително 

уведомяване, се предава на 

ученик. 

Ученикът има право да бъде изслушан преди налагане на санкцията. 

Класният ръководител, съвместно с училищния психолог, осигурява присъствието на ученика на среща с 

директора, къдетосе провежда изслушването.  

Родителите също присъстват на изслушването. 

Предложението се докладва от класен ръководител. Обсъжда се. 

Ученикът има право да си избере защитник, в лицето на уч.психолог или друго лице от училище, на което той 

има доверие, или да даде писмено обяснение. 

3. Заповед за налагане  
на сакцията. 

Заповедта се издава от директора в 14-дневен срок от предложението на 

класния ръководител/учител.  

В заповедта се посочват вида на санкцията, срокът и мотивите а налагането ѝ.  

Предава се на тех.секретар, а той, след като отрази номера ѝ в дневника, 

 я предава на класния ръководител. 

Копие от заповедта за наложената санкция в 3-дневен срок се връчва на родителите за уведомяване и срещу 
подпис. 

Заповедта може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. 

Заповедта може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

Заповедта може да се обжалва по условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Наложената санкция се отразява в електронния дневник/ личния картон/  
бележника за кореспонденция на ученика. 

Когато санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" е наложена до 30 учебни дни преди 

края на втория учебен срок, тя влизаа в сила от началото на следващата учебна година. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 към ПДУ 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИЯ „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО 

УЧИЛИЩЕ“ 

Санкцията се налага със заповед на директора, по предложение на педагогическия съвет.  

Родителите следва да бъдат уведомени писмено за откриване на процедура по налагане на санкцията. Те имат 

право да присъстват на педагогическия съвет, на който ще се обсъжда предложението за налагане на санкцията. 

Задължително се уведомява и териториалната структура за закрила на детето.  

На педагогическия съвет има право да присъства и ученикът. 

Стъпки по налагане на санкцията: 

 

Вид на документа 

Бланката 

се взема от 

 

Попълва се от 

Входира се / 

изходира се 

 

Предава се на 

1. Мотивирано 

предложение заналагане на 

санкция „предупреждение за 

преместване в друго училище“ 

Технически 

секретар 

Класен 

ръководител/ 

учител 

ВХОДИРА СЕ 

при 

технически 

секретар 

Техническият секретар, който 

предоставя входираната бланка за 

подпис на училищния психолог, след 

което на директора. 

2. Уведомление до 

родител за откриванена процедура 

поналагане на санкция 

Технически 

секретар 

Класен 

ръководител/ 

учител 

ИЗХОДИРА се 

при 

технически 

секретар 

Изпраща се по поща на родител /или 

след предваритулно уведомяване , 

се предава на ученик/ 

Ученикът има право да бъде изслушан преди налагане на санкцията. 

Класният ръководител, съвместно с училищния психолог, осигуряват присъствието на ученика на среща с директора, 

къдетосе провежда изслушването.  

Родителите също присъстват на изслушването. Срещата се провежда задължително и в присъствието на социален 

работник от ОЗД. 

3. Писмо до дирекция 

„Соц.подпомагане“ за откриване 

напроцедура по налагане на 

санкция 

Технически 

секретар 

Училищен 

психолог, заедно с 

класен 

ръководител 

ИЗХОДИРА се 

при 

технически 

секретар 

Изпраща се по поща до Социално 

подпомагане или се предава лично в 

Дирекцията 

Провеждане на заседание на Педагогически съвет. Предложението се докладва от класен ръководител. Обсъжда се. 

Ученикът и родителите му имат право да присъстват на заседанието. 

 Ученикът има право да си избере защитник, в лицето на уч.психолог или друго лице от училище, на което той има 

доверие.  

На заседанието има право да присъства и социален работник , представител на Дирекция Социално подпомоганае. 

4. Заповед за налаган на 

сакцията. 

Заповедта се издава от директора в 14-дневен срок от предложението на класния 

ръководител/учител. В заповедта се посочват вида на санкцията, срокът и мотивите за 

налагането й.  Предава се на тех.секретар, а той, след като отрази номера и в дневника, я 

предава на класните ръководители. 

Копие от заповедта за наложената санкция в 3-дневен срок се връчва на родителите за уведомяване и срещу подпис. 

Заповедта може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. 

Заповедта може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

Заповедта може да се обжалва по условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Наложената санкция „предупреждение за преместване в друго училище“ е по чл.199, ал.1, т.3 от ЗПУО и чл.61, ал.1, т.3 от 

ПДУ.  

Срокът на санкцията се определя в заповедта на директора. Ако не е за допуснати отсъствия, тя може да бъде 

предсрочно заличена по предложение на класния ръководител. При заличаването се използват същите процедури. 

Когато санкцията "предупреждение за преместване в друго училище" е наложена до 30 учебни дни преди края на 

втория учебен срок, тя влизаа в сила от началото на следващата учебна година. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 към ПДУ 

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИЯ „ПРЕМЕСТВАНЕ В ДРУГО УЧИЛИЩЕ“ 

 
Санкцията се налага със заповед на директора, по предложение на педагогическия съвет.  

Родителите следва да бъдат уведомени писмено за откриване на процедура по налагане на санкцията. Те 

имат право да присъстват на педагогическия съвет, на който ще се обсъжда предложението за налагане на 

санкцията. 

Задължително се уведомява и териториалната структура за закрила надетето.  

На педагогическия съвет има право да присъства и ученикът. 

Стъпки по налагане на санкцията: 

 
Вид на документа 

Бланката 
се взема 

от 

 
Попълва 

се от 

Входира се  
/ изходира 

се 

 
Предава се на 

1. Мотивиранопредложени 
за налагане на 
санкция„преместване в друго 
училище“ 

Технически 
секретар 

Класен 
ръководител/ 

учител 

ВХОДИРА СЕ 
при 

технически 
секретар 

Техническият секретар, който предоставя 
входираната бланка за подпис на училищния 
психолог, след което на директора. 

2. Уведомление до 
родител за откриване 
напроцедура по налагане на 
санкция 

Технически 
секретар 

Класен 
ръководител/ 

учител 

ИЗХОДИРА се 
при 

технически 
секретар 

Изпраща се по поща на родител /или след 
предваритулно уведомяване , се предава на 
ученик/ 

Ученикът има право да бъде изслушан преди налагане на санкцията.  
Класният ръководител и училищният психологосигуряват присъствието на ученика на среща с директора, 
 къдетосе провежда изслушването.  
Родителите също присъстват на изслушването. Срещата се провежда задължително и в присъствието на социален 
работник от ОЗД. 

3. Писмо до дирекция 
„Соц.подпомагане“ за 
откриване напроцедура 
по налагане насанкция 

Училищен 
психолог 

Училищен 
психолог, заедно с 

класен 
ръководител 

ИЗХОДИРА се 
при 

технически 
секретар 

Изпраща се по поща до Социално подпомагане 
или се предава лично в Дирекцията 

Провеждане на заседание на Педагогически съвет. Предложението се докладва от класен ръководител. Обсъжда се. 
Ученикът и родителите му имат право да присъстват на заседанието. Ученикът има право да си избере защитник, в 
лицето на уч.психолог, педагог.съветник или друго лице от училище, на което той има доверие. На заседанието има 
право да присъства и социален работник , представител на Дирекция Социално подпомоганае. 

4. Заповед за налагане 
на сакцията. 

Заповедта се издава от директора в 14-дневен срок от предложението на класния 
ръководител/учител. В заповедта се посочват вида на санкцията, срокът и мотивите за 
налагането й.  Предава се на тех.секретар, а той, след като отрази номера и в дневника, я 
предава на класните ръководители. 

Копие от заповедта за наложената санкция в 3-дневен срок се връчва на родителите за уведомяване и срещу подпис. 
Заповедта може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. 
Заповедта може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 
Заповедта може да се обжалва по условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Наложената санкция „преместване в друго училище“ е по чл. 199, ал.1, т.4 от ЗПУО и чл.79, ал.1, т.3. Срокът на 
санкцията се определя в заповедта на директора. 

Когато санкцията "преместване в друго училище" е наложена до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, тя 
влиза в сила от началото на следващата учебна година. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 към ПДУ 

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИЯ  ПРЕМЕСТВАНЕ ОТ ДНЕВНА  

В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

/за ученици, навършили 16 години/ 

 

Санкцията се налага със заповед на директора, по предложение на педагогическия съвет. Родителите 

следва да бъдат уведомени писмено за откриване на процедура по налагане на санкцията. Те имат право да 

присъстват на педагогическия съвет, на който ще се обсъжда предложението за налагане на санкцията. 

Задължително се уведомяват и териториалната структура за закрила на детето. На педагогическия 

съвет има право да присъства и ученикът. 

Стъпки по налагане на санкцията: 

 
Вид на документа 

Бланка
та се 

взема 
от 

Попълва се 
от 

Входира 
се/изходира се 

 
Предава се на 

1. Мотивирано 
предложение за 
налагане на санкция„преместване от 
дневна в самостоятелна форма на 
обучение“ 

Техническ
и секретар 

Класен 
ръководител/ 

учител 

ВХОДИРА СЕ 

при технически 
секретар 

Техническият секретар, който 
предоставя входираната 
бланка за подпис на 
училищния психолог, след 
което на директора. 

2. Уведомление до 
родител за откриванена процедура 
поналагане на санкция 

Техническ
и секретар 

Класен 
ръководител/ 

учител 

ИЗХОДИРА се 

при технически 
секретар 

Изпраща се по поща на 
родител /или след 
предваритулно уведомяване, се 
предава на ученик/ 

Ученикът има право да бъде изслушан преди налагане на санкцията. Класният ръководител, съвместно с училищния 
психолог, осигуряват присъствието на ученика на среща с директора, където се провежда изслушването. 
Родителите също присъстват на изслушването. Срещата се провежда задължително и в присъствието на социален 
работник от ОЗД. 

3. Писмо до 
Дирекция„Соц.подпомагане“ за 
откриване на процедура по налагане 
на санкция 

Техническ
и секретар 

Училищен психолог, 
заедно с класен 
ръководител / 
учител 

ИЗХОДИРА 
се при 

технически 
секретар 

Изпраща се по поща до 
Социално подпомагане или 
се предава лично в 
Дирекцията 

Провеждане на заседание на Педагогически съвет. Предложението се докладва от класен ръководител. Обсъжда се. 
Ученикът и родителите му имат право да присъстват на заседанието. Ученикът има право да си избере защитник, в 
лицето на уч.психолог, педагог.съветник или друго лице от училище, на което той има доверие. На заседанието има 
право да присъства и социален работник , представител на Дирекция Социално подпомогане. 

4. Заповед за налагане на сакцията. Заповедта се издава от директора в 14-дневен срок от предложението на 
класния ръководител/учител. В заповедта се посочват вида на санкцията, 
срокът и мотивите за налагането й.  Предава се на тех.секретар, а той, след 
като отрази номера и в дневника, я предава на класните ръководители. 

Копие от заповедта за наложената санкция в 3-дневен срок се връчва на родителите за уведомяване и срещу подпис. 
Заповедта може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. 
Заповедта може да се оспорва по административен ред пред органите по чл.259, ал.2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО . 
Заповедта може да се обжалва по условията и реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

Наложената санкция „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ е по чл. 199, ал.1, т.5 от ЗПУО и 
чл.79, ал.1, т.4. Срокът на санкцията се определя в заповедта на директора. 

Когато санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" е наложена до 30 учебни дни 
преди края на втория учебен срок, тя влиза в сила от началото на следващата учебна година. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към ПДУ 

 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА НАЛАГАНЕ САНКЦИЯ „ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧЕНИК ОТ ЧАС“  

(санкцията е регламентирана като възможна в чл.199, ал.2 от ЗПУО и в чл.59, ал.2 от ПДУ) 

САНКЦИЯТА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП /чл.200, ал.3 от ЗПУО/  
 
1. Налага се за възпрепятстване провеждането на учебния процес, след като са изчерпани 
останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на 
проблемното поведение на учениците ; 

 

2. По време на отстраняването ученикът се изпраща при ЗДУД, съпроводен от дежурния ученик; 
Ако ЗДУД отсъства от кабинета си, ученикът се изпраща при училищния психолог; 

 
3.За времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие; 

 
4. Ученикът няма право да напуска територията на училището;  

 

5. Ако ученикът откаже да се яви при ЗДУД / психолога, се пише отсъствие по неуважителни 
причини. 
 
6. Наложената мярка се документира в електронния дневник на класа; 
 

7. За времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът ( по преценка на 
ЗДУД/психолога) извършва следните дейности (съобразени с възрастовите му особености):  

✓ почистване на класната стая, ако е свободна от учебна дейност в момента на 
отстраняването( цокли, чинове, столове, оборка на стаята и пода, поливане на цветята);  

✓ оборка на двора и прилежащите места;  

✓ помощ на учителите при обедното хранене на учениците от групите за ЦОУД;  

✓ почистване на входното и етажните фоайета; коридори, физкултурен салон, актова зала;  
✓ грижа за зелените площи в двора на училището (окопаване на дръвчета, оборка на 

тревните площи, почистване на листа, сняг и др.);  
✓ участие в подготовката на декори и реквизит за училищни тържества и празници;  
✓ подреждане на учебна литература. 

 
8. Веднага след приключването на учебния ден или след отстраняването на ученика  
се предприемат дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на ученика.  
9. Веднага се уведомява родителят.  
 
За преодоляване на проблемно поведение класният ръководител и /или психологът 
осъществява връзка и координира сътрудничеството:  
- между училището и семейството  

- между семейството и обкръжението на ученика  
 
/чл.70, ал.1,т.3,т.4. от ПДУ; чл.59, ал.3 от Наредба за приобщаващо образование/  
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 към ПДУ 

 

Механизми за въздействие върху вътрешната мотивация 

и за преодоляване на проблемното поведение 

 

За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне със затрудненията му с 

приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, с участието му в дейността на 

институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за 

въздействие върху вътрешната мотивация във връзка с чл.45 от Наредбата за приобщаващо 

образование 

 

1. Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал проблем и 

получаване на подкрепа за разрешаването му (чл.45, т. 1 от Наредбата за приобщаващо 

образование) 

1.1 Прилага се в случай на необходимост от изясняване на възникнал конкретен проблем.  

1.2 Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на причините, довели до 

възникването на проблема, при спазване на Етичния кодекс на училищната общност.  

1.3  В резултат от дейността класният ръководител съвместно с ученика, определя дейности, които да 

доведат до преодоляване на проблема.  

1.4  Класният ръководител оказва подкрепа на ученика за осъществяване на дейностите  

 

2. Използване на посредник при решаване на конфликт в училище ( чл.45, т. 2 от Наредбата за 

приобщаващо образование)  

2.1 Осъществява в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител и/или 

педагогическия съветник, който не е страна в конкретния конфликт и който посредничи между 

страните в конфликта с цел разрешаването му.  

2.2 Посредникът в конфликта провежда разговор с всички страни в конфликта за установяване на 

причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на училищната общност.  

2.3 След изясняване на причините за възникването на конфликта ученикът или учениците получават 

подкрепа от посредника за разрешаването му.  

 

3. Консултиране на ученика с психолога  (чл.45, т. 3 от Наредбата за приобщаващо образование)  

3.1 Осъществяват се по препоръка на учителите на групата, на класния ръководител или на друг 

педагогически специалист.  

3.2 Дейността се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението и в дейността на 

училището и установяване на необходимост от провеждане на консултации с психолога или за 

насочване към занимания, съобразени с неговите интереси.  

3.3 Консултациите се провеждат от психолога въз основа на потребностите на ученика. 

3.4 Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически 

форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други, и включват следните дейности:  

3.4.1 Дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и 

изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, 

както и за придобиване на умения за лидерство;  
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3.4.2 Дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически 

участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно 

равнище;  

3.4.3 Обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива 

допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие  с чл. 85, ал. 3 от ЗПУО.  

 

4. Насочване на  ученика към занимания, съобразени с неговите потребности  

( чл.45, т.5 от Наредбата за приобщаващо образование) 

(ползва се процедурата, описана в т. 3)  

4.4.1 Дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и 

изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, 

както и за придобиване на умения за лидерство;  

4.4.2 Дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически 

участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно 

равнище;  

4.4.3 Обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива 

допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал. 3 от ЗПУО.  

 

5. Създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните умения 

за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин (чл.45, т. 4 от Наредбата за 

приобщаващо образование) 

5.1 Дейността се осъществява по препоръка на класния ръководител или на друг педагогически 

специалист.  

5.2 Дейността се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението и в дейността на 

училището и установяване на необходимост от включване в група за повишаване на социалните 

умения за общуване и решаване на конфликти.  

5.3 Групите се организират в училището, а при необходимост се привличат и външни специалисти.  

 

6. Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество) (чл.45, т. 

6 от Наредбата за приобщаващо образование) 

6.1 Дейността се осъществява от личност по избор на ученика, която той приема и уважава и която е 

изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа.  

6.2 Индивидуалната подкрепа на ученика може да бъде осъществена от учител от училището, от лице 

от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена личност, на която ученикът има 

доверие или която представлява пример за него и спомага за развитието на силните му страни и за 

цялостното му личностно развитие.  

6.3 Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната подкрепа, за 

което информира родителя.  

6.4 Изисква се информираното съгласие на родителя  

 

7. Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището,  

включително определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи 

(чл. 45, т. 7 от Наредбата за приобщаващо образование)  

7.1 Дейността се осъществява, като ученикът съвместно с класния ръководител избира конкретна 

дейност, определена в Правилника за дейността на училището, която да извърши в полза на 

училището или паралелката 

7.2 Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с възрастовите 

особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното достойнство.  
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7.3 Дейността, свързана с определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески 

инициативи, се осъществява по желание на ученика след избор на такива инициативи от училището.  

7.4 Ученикът съвместно с класния ръководител избира конкретна дейност, която да извърши в полза 

на училището или паралелката (като дейностите се припокриват с тези по чл.44, ал.1,т. от ПДУ) 

7.4.1 Почистване на класната стая (цокли, чинове, столове, оборка на стаята и под плотовете, поливане 

на цветята);  

7.4.2 Оборка на двора и прилежащите места;  

7.4.3 Помощ на възпитателя при обедното хранене на учениците от ЦДО;  

7.4.4 Почистване на входното и етажните фоайета; коридори, физкултурен салон, актова зала  

7.4.5 Грижа за зелените площи в двора на училището (окопаване на дръвчета, оборка на тревните 

площи, почистване на листа, сняг и др.);  

7.4.6 Участие в подготовката на декори и реквизит за училищни тържества и празници.  

7.4.7 Подреждане на учебна литература  

7.5 Класният ръководител информира родителя за всички предприети дейности с учениците за 

преодоляване на проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в 

образователния процес и в институционалната среда, с участието в дейността на институцията и с 

поведенческите им прояви се информира родителят. (чл.53, ал.1 от Наредбата за приобщаващо 

образование)  

7.6 Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти 

при реализирането на дейността При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага 

реализирането на дейностите директорът на училището писмено сигнализира дирекция „Социално 

подпомагане” по настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при необходимост при 

условията и по реда на Закона за закрила на детето.  

7.7 Директорът на дирекция „Социално подпомагане” уведомява директора на училището за 

предприетите действия по отношение на родителя в срок до 10 работни дни от предприемането им.  

7.8 Дейностите по отношение на ученика се предприемат и се осъществяват независимо от 

предприетите действия по отношение на родителя. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 към ПДУ 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧЕНИК ОТ ЧАС/ УЧ. ЗАНИМАНИЯ  

ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ  ПО ЧЛ. 59, АЛ.3 ОТ ПДУ; ЧЛ. 199, АЛ.3 ОТ ЗПУО 

1. Ученикът посещава медицинската сестра. 

2. Медицинската сестра преценява здравословното състояние на ученика и при нужда го насочва 

за консултация с личен лекар/медицински специалист. 

3. Медицинската сестра уведомява по телефона родителите за състоянието на ученика (I – IV 

клас), ако е необходимо да го вземат от училище;  

Уведомява родителите на ученик(V-XII клас), ако е необходимо да го придружат до личния 

лекар или специалист. 

4. Медицинската сестра попълва  служебна бележка, съдържаща мотивите за отстраняване.Тази 

медицинска бележка извинява отсъствията на ученика от момента на отстраняването му до 

края на учебния ден. Пренасоченият към консултации ученик следва да донесе 

5. Бележката се завежда в дневника на медицинската сестра и се изходира от технически 

секретар в изходящия дневник на училището. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 към ПДУ 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧЕНИК, КОГАТО ВИДЪТ И ОБЛЕКЛОТО МУ СА  

В НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО  ПО ЧЛ. 59, АЛ.3 ОТ ПДУ; 

 ЧЛ. 199, АЛ.3 ОТ ЗПУО 

1. Дежурният учител на вход-училище връща/отстранява ученик заради вида/състоянието му. 

2. Дежурният учител на вход попълва  доклад за дежурство до директора, в който отразява име и 

клас на отстранения ученик. 

3. Подава информация на класния ръководител за отстраняването. 

4. Класният ръководител уведомява своевременно родителите. 

5. За отстраняването ученикът получава отсъствие по неуважителна причина или 

закъснение.При условие, че ученикът се върне за следващия учебен час в подобрен 

вид/състояние, се допуска в училище. 

Когато не се върне, отсъствията му се отразяват по неуважителни причини 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

Приложение № 10 към ПДУ 

ПРАВИЛА  

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС И ЗА  

РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 В  

Средно училище "Неофит Рилски"  

Раздел I  

Общи положения  

1. Настоящите правила определят:  

1.1. реда и начина на организацията и провеждането на образователния процес и на работа 

през учебната 2022/2023 година в условията на COVOD-19 в Средно училище "Неофит Рилски";  

1.2. мерките за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса.  

2. Правилата се приемат с оглед осигуряване на:  

2.1. максимално безрискова среда при стартиране на присъствена организация и 

провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение и класна система на организация 

за всички ученици, позволяваща намаляване рисковете от предаване на инфекция, включително чрез 

създаването на нагласи за здравно и социално отговорно поведение на децата като част от 

възпитателната функция на образованието;  

2.2. готовност за превключване на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за 

отделни паралелки, цялото училище или всички училища в общината, областта или държавата) при 

указания от здравните власти и съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с 

COVID-19;  

2.3. условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;  

2.4. допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни 

занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;  

2.5. положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на 

напрежение, стрес и дезинформация.  

3. Правилата се отнасят за всички участници в образователния процес – ученици, педагогически и 

медицински специалисти и родители, които са обхванати пряко или косвено в дейностите по 

организиране и провеждане на образователния процес, както и за непедагогическия персонал.  

4. Правилата са разработени съобразно вида на училището, сградния фонд, персонала, различните 

възрастови групи ученици, сменен режим, спецификата на учебните предмети и регионалните 

характеристики.  

5. В зависимост от епидемичната обстановка правилата могат да бъдат актуализирани и 

допълвани.  
 

Раздел II 

Организация на средата 

6. За постигане на баланс между правото на опазване на здравето и правото на образование през 

учебната 2022/2023 година в училището се прилага стратегия на дистанция (невзаимодействие) 

между учениците от различните паралелки по класове като се определят критичните зони:  
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6.1. Организация на учебните помещения (класни стаи, кабинети, лаборатории, работилници и 

др.):  

а) обособяване на отделни етажи, на сектори или сгради за ученици от един етап на степен на 

образование : 

-учениците от начален етап са отделени на първия етаж(старо  ново крило);учениците от 

2а и 4б клас ползват санитарния възел на столовата; 

-учениците от прогимназиален етап използват класните стаи, както следва: 

петите класове – старо крило, стаи 302, 303, 304 и 305; шестите класове – старо крило , стаи 202,  203, 

204 и ново крило - стая №309; седмите класове - ново крило - стаи 214, 213, 212 и 216; 

-учениците от гимназиален етап използват стаите в ново крило - 317, 315 и 314  

б) частичен отказ от кабинетна система: 

-при засилени мерки за сигурностще се използват компютърните кабинети; останалите 

уч.кабинети ще се използват при лабораторни упражнения и за реализиране на практически задачи, 

които изискват това.  

в) кръгова организация на движението по стълбищата с оглед на намаляване на струпване на 

ученици по коридорите и стълбищата: 

-учениците от старо крило ще влизат през централния вход и ще се качват по странично 

стълбище; 

-учениците от ново крило ще влизат през входа на физкултурния салон и ще се качват 

по страничното за крилото стълбище; 

-слизането ще се извършва по централното за училището стълбище; 

-по време на учебните часове няма да се разрешава движение на ученици извън 

училището или влизане в него. 

6.2.Организация и провеждане на учебни часове на открито при подходящи метеорологични 

условия  

6.3. Организиране на групи за занимания по интереси при смесване на ученици от различни 

паралелки, в т.ч. и от различни училища се прави разреждане на учениците и се осигурява нужната 

дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.  

6.4. При организиране и провеждане на занимания по интереси, свързани с колективни 

спортове, се прилагат актуалните указания на Министерството на здравеопазването за спазване на 

физическа дистанция.  

6.5. Максимално ограничаване наемането на външни лектори за извънкласни и 

извънучилищни занимания по интереси, които може да се осигурят от учители в училището.  

6.6. Разпределение на часовете между учителите по един учебен предмет с цел при 

възможност формиране на норма преподавателска работа в рамките на един випуск (ако е 

приложимо).  

6.7. Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане 

на часовете по физическо възпитание и спорт на открито и възможност за провеждане на часа и в 

други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във 

физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.  

6.8. Ограничаване отдаването под наем на училищна и/или спортна база.  

7. Осигуряване на дистанция в класната стая между учител и ученици, както и между учениците, 

чрез:  

7.2. Ограничаване на учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в 

рамките на използваната сутринта уч.стая. 

 7.3. Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелките от един 

випуск.  

7.4. Осигуряване на физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и 

първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси с цел спазване 
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на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на 

учителите с повече от една паралелка (ако е приложимо).  

8. Определяне на критични зони, изискващи осигуряване на дистанция между учениците от 

различни класове: коридори и стълбища, тоалетни и миялни, столове и бюфети, компютърни 

кабинети и физкултурни салони, входове , библиотека, площадки на училищния двор и др.  

9. Осигуряване на дистанция (невзаимодействие) между учениците от различните паралелки по 

класове:  

9.1. В коридори и стълбища чрез:  

а) организация за еднопосочно придвижване в коридорите и по стълбите с подходяща 

маркировка, указваща посоката на придвижване;  

б) указателни табели за посоките на придвижване;  

в) намаляване на ненужните предмети във фоайетата, в преддверията, коридорите, на 

стълбищните площадки и др.;  

г) движението по коридорите и стълбите става със защитна маска за лице/шлем при 

спазване на необходимата физическа дистанция, не по-малко от 1,5 метра, с които да бъдат запознати 

учениците, учителите и другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал.  

9.2. В санитарните помещения:  

а) постига се при различно начало на учебния ден и съответно разработване и 

утвърждаване на различен график за почивките между часовете и при слети часове;  

б) графикът за почистването и дезинфекцията на санитарните помещения да не съвпада с 

графика на междучасията;  

в) поставяне на видно място (напр. на информационно табло до вратата на всяко 

санитарно помещение може да се поставят актуалните графици и протокола за почистване и 

дезинфекция) на информационни табели, на графиците на междучасията и за почистване.  

9.3. С оглед избягване струпването на ученици, педагогически специалисти, 

непедагогически персонал и родители на входа/входовете на училището е необходимо:  

а) разработване и утвърждаване на график за дежурство на всеки вход  

б) придружители на деца със СОП се допускат в сградата на училището през централния вход с 

ограничаване на влизането в сградата.  

9.4. Осигуряване на дистанция и избягване на струпване на ученици и персонал в стола и 

пред вендингавтоматите в училището:  

а) разработване и утвърждаване на график за хранене съобразно почивките между 

часовете;  

б) обособяване на зони за хранене (напр. за отделните паралелки; за персонала – което е 

приложимо);  

в) ограничаване образуването на опашки от близкостоящи ученици, когато са от 

паралелки, които не си взаимодействат: график за дежурство и контрол;  

г) при подходящи метеорологични условия и при възможност организиране на хранене в 

училищния двор, в шатри, беседки и др.;  

д) недопускане споделянето на храни и напитки от страна на учениците.  

9.5. Спазване на дистанция в училищния двор:  

а) спазване на пропускателния режим, ограничаване достъпа на външни хора в сградата на 

училището и определяне на зони за достъп на родители в двора и до входа на училището;  

б) разделяне на дворовете на зони за отделни паралелки ;  

9.6.Ограничаване до необходимото на престоя на учителите и другите педагогически 

специалисти в учителската стая като:  

а) комуникацията между педагогическите специалисти се организира и осъществява в 

електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка 
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комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или 

предпазен шлем;  

б) комуникацията с родителите се организира и осъществява предимно в електронна 

среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а индивидуални консултации и срещи се 

провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията за физическа дистанция и 

носене на защитни маски или предпазен шлем;  

в) провеждането на педагогически съвети, общи събрания и родителски срещи, събрания 

на Обществения съвет и на Настоятелството в електронна среда чрез използване на различни методи 

за провеждане на конферентна връзка по интернет или в по-обширна зала.  

г) при необходимост от пряка комуникация и по изключение събирания се организират в 

по-голямо помещение, което гарантира спазване на изискванията за физическа дистанция и 

задължително се използват защитни маски/предпазен шлем, шал и др.  

 
Раздел III 

Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 

10. Всички участници в образователния процес следва да са подготвени за работа в новата 

обстановка и да носят отговорност за своето здраве, както и за здравето на околните, което изисква 

спазване на строга лична хигиена и при определени условия носене на защитни маски за лице/ 

предпазни шлемове.  

11. По време на провеждане на образователния процес в училището се осъществяват засилени 

противоепидемични мерки в помещенията, в т.ч. дезинфекция, проветряване, озониране и 

пречистване на въздуха, както и недопускане на хора с прояви на симптоми на заболяване.  

12. Носене на лични предпазни средства:  

12.1. Задължително е носенето на защитна маска за лице/предпазен шлем за:  

а) всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица в общите закрити 

пространства на учебната сграда/сгради: преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, 

медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене), както и в 

училищния автобус;  

б) учители, които преподават в повече от една паралелка носят защитна маска за 

лице/предпазен шлем в класните стаи.  

12.2. Носенето на защитна маска за лице/шлем в класната стая, кабинет, лаборатория и 

други учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, физкултурен и музикален салон и 

др.) е по желание:  

а) от страна на учениците;  

б) от страна на учители, които преподават само в една паралелка.  

12.3. Изисквания към носенето на защитна маска за лице:  

а) преди поставянето на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обтриват с 

дезинфектант за ръце на алкохолна основа;  

б) да покрива изцяло носа и устата;  

в) защитната маска се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците ѝ и се 

избягва докосването на предната ѝ страна;  

г) след свалянето на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се 

обтриват с дезинфектант за ръце;  

д) след свалянето на маската за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци и не 

се носи повторно;  

е) след свалянето на маската за многократна употреба се обработва чрез изпиране с 

гореща вода (термодезинфекция) и перилен препарат (детергент) при температура на водата 60-90°С 
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за не по-малко от 20 минути или с хладка вода при температура по 60°С с препарати с 

дезинфекциращо действие (биоциди) с концентрация по указание на производителя;  

ж) сменя се веднага щом се навлажни.  

12.4. Защитна маска за лице се осигурява, както следва:  

а) за ученици – от родителите им;  

б) за ученици, когато нямат или ползват неподходящи – от училището;  

в) за учителите – от училището като елемент от работното облекло.  

13. Дезинфекция на повърхностите и проветряване:  

13.1. Определяне на критични точки за задължителна ежедневна дезинфекция: подове на 

помещенията в сградата/сградите на училището, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, 

ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, стационарни телефони, екрани, 

тоалетни чинии, мивки, кранове и др.  

13.2. Двукратно ежедневно дезинфекциране и влажно почистване на критичните точки 

като дезинфектантът, с който се почиства, следва да е разрешен от Министерството на 

здравеопазването и да постига ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).  

13.3. При наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 

дейности се увеличават, като в зависимост от обектите и броя на заболелите лица, варират от 4 пъти 

на ден до дезинфекция на всеки час, като се почистват и дезинфектират повърхности, влезли в 

контакт със заболялото/заболелите лице/лица.  

13.4. Начин на приложение на дезинфектантите за:  

а) малки повърхности (дръжки, бутони, ключове, кранове на мивки, клавиатури, бюра, 

столове и др.) е препоръчително използването на готови за употреба дезинфектанти под формата на 

спрей, с който се обтриват с чиста кърпа, напоена с дезинфектанта, или директно се напръскват 

повърхностите, а може да се използват и дезинфекциращи мокри кърпи, които след употреба се 

изхвърлят съгласно указанията на производителя;  

б) големи повърхности (подове, работни плотове, работни маси, умивалници, тоалетни и 

др.) е препоръчително използването на дезинфектанти под формата на концентрат, от който 

непосредствено преди употреба се изготвя работен разтвор съгласно указанията на производителя 

(или в готова форма за употреба) като стриктно се спазват специфичните изисквания за 

проветряване, последващо изтриване или изплакване на повърхностите с питейна вода, времето на 

достъп на хора до третираните повърхности.  

13.5. Във всички санитарни помещения и тоалетни в училището е необходимо да се следи 

за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни 

салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на боклука.  

13.6. Училищните помещения се проветряват по време на всяко междучасие, като се 

обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, лабораториите, 

работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират 

във всяко междучасие.  

13.7. За озониране и пречистване на въздуха е препоръчително използване на устройства, 

които да унищожават вируси и бактерии, в т.ч. вируса на COVID-19 (напр. бактерицидни лампи от 

затворен тип за дезинфекция на въздух, които могат да работят без прекъсване в присъствието на 

хора). Препоръчва се използваните от системите пури да не продуцират озон (ozon-free).  

13.8. Преди и след всеки курс училищният автобус се дезинфектира като се изтриват 

подове, седалки, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки и др.  

14. Създаването на условия за спазване на лична хигиена изисква:  

14.1. Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички ученици и работещи в училището.  

14.2. Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, 

в учителската стая и в коридорите, а при възможност – и в класните стаи, лабораториите и 
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работилниците, физкултурен и музикален салон, студия и др., като тяхната употреба следва да е 

контролирана (ако е приложимо).  

14.3. Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение 

на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.  

14.4. Ръцете се мият 20 секунди с вода и сапун винаги:  

а) когато са видимо замърсени;  

б) след кихане или кашляне;  

в) преди, по време на и след приготвяне на храна;  

г) преди хранене;  

д) след употреба на споделени предмети;  

е) преди излизането от санитарно-хигиенни помещения и след ползване на тоалетна;  

ж) след обработване на боклук;  

з) при досег с животни, вкл. домашни любимци;  

и) след посещение при болен.  

14.5. При невъзможност да измиване се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или 

частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце с продължителност, съгласно 

указанията на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, 

върховете на пръстите, гърба на дланите и ръцете се оставят да изсъхнат.  

14.6. Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.  

14.7. Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.  

15. Организиране на дейностите в столовата и в бюфета съгласно указания на Министерство на 

здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните с цел осигуряване стриктното 

прилагане на въведените задължителни противоепидемични мерки и се създаде организация за 

контрол по отношение на:  

15.1. Осигуреност на условия и препарати за дезинфекция на ръцете, подходящо работно 

облекло и предпазни средства (ръкавици и предпазни маски/шлемове) за работещите в стола и/или в 

бюфета, като предпазните средства се подменят периодично и задължително при нарушаване на 

целостта им.  

15.2. Осигуреност на препарати за дезинфекция на помещенията за разливане на храна и за 

оборудването и да се спазват разписаните процедури и инструкции за хигиенни практики.  

15.3. Кухненската посуда и приборите за хранене се почистват и дезинфекцират след всяка 

употреба. Съхранението им става в шкафове, в отделни помещения, с покривала от непропусклив 

материал и др.).  

15.4. Храните, приготвяни без топлинна обработка, преминават през измиване и 

максимално почистване.  

15.5. Спазване на поточността на доставки на суровини и храни и движението на 

работещите в стола/бюфета. Работещите, които са в контакт с доставчици, шофьори, транспортиращи 

храни и продукти задължително носят предпазни средства (маска/шлем и ръкавици). Осигурени са 

условия и средства за дезинфекция.  

15.6. Доставките за зареждане с храни се извършват при липса на контакт между:  

а) отделните доставчици;  

б) доставените храни и външни за стола лица.  

15.7. Ако се предлагат подправки за допълнително овкусяване те се предоставят в 

индивидуални опаковки (захар, сол и др.). При използване на многократни комплекти за подправки 

те се дезинфекцират след всеки ползвател.  

15.8. Хляба и хлебните изделия се предоставят в предпазен плик за еднократна употреба, 

като опаковането става от служители, използващи предпазни средства.  

15.9. Плодове и зеленчуци се предлагат по възможност в еднократни пликове/ торбички и 

др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.  
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15.10. Храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние 

задължително трябва да се съхраняват по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях 

(предпазна бариера-стъклена, плексигласова и т.н.).  

15.11. Доставките от Държавен фонд „Земеделие“ се приемат един път седмично.  

15.12. Приборите за хранене и салфетките да са опаковани за еднократна употреба.  

15.13. Предлагането на храна с предварително излагане (бюфет) и самообслужване 

задължително се спазват изискванията за дистанция и използване на лични предпазни средства, като 

за защита от вторично замърсяване:  

а) излагането на храните може да става в закритите части на стола/бюфета с осигурена 

възможност за дистанция между учениците;  

б) създаване на организация за поетапно допускане на учениците (различно начало на 

учебния ден и различен график на междучасията), за да се избегне струпване.  

15.14. Осигуряване на плътни, прозрачни прегради за елиминиране на контакт между 

учениците и работещите в стола/бюфета.  
 

Раздел IV 

Задължения на директора 

16. Директорът на училището:  

16.1 Със своя заповед:  

а) определя лице, отговорно за организацията и спазването на настоящите правила и 

мерки (напр. заместник-директор по АСД, друг);  

б) разпределя отговорностите на педагогическите специалисти и на непедагогическия 

персонал и график за работа им, който ежеседмично се актуализира;  

в) определя учителите от училището, които биха могли да се включат в реализацията на 

дистанционна форма на обучение и/или да предоставят обучение и/или консултации в електронна 

среда от разстояние, ако разполагат с техническа и технологична възможност, имат необходимите 

умения, позволява го нормативът им, попадат в рискова група и имат желание;  

г) утвърждава графици за началото на учебния ден, за почивките между часовете, за 

почистване и дезинфекция на различните помещения, за дежурство на входа, в коридорите, 

стол/бюфет и др.  

16.2. Създава организация за:  

а) извършване на хигиенни и дезинфекционни дейности, като съвместно с медицинското 

лице изготвя протокол за почистване и дезинфекция, които не се извършват в присъствието на 

ученици;  

б) запознаването на учениците, персонала и посетители със здравните изисквания, с 

инструкциите за начина на ползване на съответните дезинфектанти, правилното приготвяне на 

дезинфекционни разтвори (ако не са готови за употреба);  

в) бърза и лесна комуникация с родителите, в която може бързо да ги информира за 

правилата за работа;  

г) поставянето на общодостъпно и видно място (преддверия, фоайета, коридори, класни 

стаи, тоалетни, умивалници и др.) на информационни материали ( постери, плакати и др.) за правилна 

хигиена и начин за миене на ръцете и за носенето на маска за лице, за спазването на физическа 

дистанция.  

16.3. Чрез класните ръководители на паралелките организира разяснителни 

информационни кампании за родителите, като участници в образователния процес, както и 

изпращане на електронни съобщения до родителите чрез електронния дневник, електронни 

приложения и/или електронна поща.  
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16.4. Подава към РУО информация за учителите от училището, които биха могли да се 

включат в реализацията на дистанционна форма на обучение, които разполагат с техническа и 

технологична възможност, имат необходимите умения, позволява го нормативът им, попадат в 

рискова група и имат желание.  
 

Раздел V 

Задължения на педагогическите специалисти и на медицинското лице 

17. Педагогическите специалисти и медицинското лице са длъжни да се запознаят срещу подпис 

не по-късно от 5- работни дни преди началото на учебната година с настоящите правила и да ги 

спазват стриктно.  

18. Педагогическите специалисти, медицинските специалисти и непедагогическия персонал 

измиват ръцете си, дезинфекцират се и поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) 

веднага след влизане в институцията и дават личен пример на учениците.  

19. В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират учениците, съобразено 

възрастовите им особености, за спазване на изискванията за лична хигиена като провеждат 

периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути за правилата, личната отговорност и живота 

на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да 

напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа 

дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.  

20. Класните ръководители на паралелките:  

20.1. Организират информационни кампании за родителите с цел разясняване на:  

а) настоящите правила с необходимите пояснения и аргументация за постигане на 

необходимата увереност и спокойствие от страна на родителите;  

б) конкретните условия, при които ученик може да се обучава в различна от дневната 

форма, в т.ч. запознаването им със списъци със заболявания, при които ученик и/или негов 

родител/настойник попада в рискова група.  

20.2. Организират изпращане на електронни съобщения до родителите чрез електронния 

дневник, електронни приложения и/или електронна поща за:  

а) създадената организацията, предприетите мерки и за правилата, които следва да се 

спазват в училището – по-късно от 5 - работни дни след началото на учебната година;  

б) епидемичната ситуация в училището – регулярно, веднъж седмично с цел поддържане 

на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на стрес и напрежение, както и елиминиране на 

възможностите за дезинформация (получаване на подвеждаща и/или непотвърдена информация);  

в) обобщават и предава на директора и/или на медицинското лице събраната от 

родителите (по служебен път) здравна информация за всеки ученик  

г) при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в някоя от мерките и 

правилата в училището – извънредно, но не по-късно от 1 работен ден след потвърждаването на 

заболяване, като информацията включва: броя на заболелите, от кои класове, респ. с кои класове 

работят, ако са учители, мерките, които са предприети и предстои да се приемат, необходимостта и 

сроковете за превключване на обучение в електронна среда и за възстановяване на присъствения 

учебен процес;  

д) провеждат консултации с родителите предимно в електронна среда, а при 

необходимост от пряк контакт при спазване на изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. 

разстояние и със защитна маска.  

21. При превключване от присъствено обучение в обучение от разстояние в електронна среда, 

организирането и провеждането му от страна на учителите е в рамките на уговорената 

продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за 

отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с 
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осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при 

работна седмица от 5 работни дни.  

22. По време на междучасията педагогическите специалисти предлагат на учениците занимания и 

дейности, които подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, 

свързана с извънредната ситуация.  

23. Педагогическите специалисти и медицинското лице напомнят на учениците да докосват по-

малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.  

24. В случай че използват контактен термометър медицинското лице или учителят го 

дезинфекцира след всяка употреба.  

 
Раздел VI 

Задължения на лицата, които отговарят за хигиената в сградата на училището 

25. Лицата, които отговарят за хигиената в сградата на училището:  

25.1. Проветряват всички помещения често за поне 10 мин – сутрин, преди пристигане на 

учениците, по време на излизане в междучасия, при почистване на помещенията и в края на работния 

ден.  

25.2. Извършват дезинфекция на помещенията двукратно: преди началото и след 

приключване на смяната, а при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 

пъти на ден до дезинфекция на всеки час.  

25.3. Почистват тоалетните с почистващи препарати и ги дезинфекцират поне след всяко 

междучасие.  

25.4. Почистват и дезинфекцират чинове/маси, столове и други повърхности и точки за 

контакт не по-малко от - пъти дневно.  

25.5. Изпразват кошчетата за боклук не по-малко от 2 пъти дневно, след което ги измиват 

и дезинфекцират.  

25.6. Ползват дезинфектанти, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има 

издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие 

на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на 

здравеопазването.  

 
Раздел VII 

Задължения на родителите 

26. Родителите на учениците са длъжни да декларират обстоятелството, че не им е известно 

детето им да е било в контакт със заразно болни, няма признаци на заразна болест или положителен 

резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за COVID-19. В декларацията посочват, 

че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа в институцията.  

27. Родителите се задължават:  

а) да не водят детето си в институцията, ако забележат признаци на заболяване и/или 

повишена телесна температура;  

б) да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично 

здраве на детето им;  

в) да не водят детето си в институцията, ако забележат признаци на заболяване и/или 

измерят температура по-висока от 37,3 градуса;  

г) да организират незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, 

че то проявява признаци на заболяване;  
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д) да придружават детето си само до институцията, без да влизат в двора и в сградата, 

освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно спазват изискванията за хигиена на 

ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;  

е) осигуряват поне два броя маски, в случай че носенето на маска е както по желание на 

ученика, така и по препоръка на лекуващия/личния му лекар, а също и за носене в общите закрити 

части на училището.  
 

Правилата са разработени в изпълнение на:  

1. Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2020/2021 година в 

условията на COVID-19.  

2. Указания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене и обекти за 

търговия с храни на Българската агенция за безопасност на храните  

3. Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.  

4. Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г. на министъра на здравеопазването.  

5. Писмо от Българската агенция за безопасност на храните до г-жа Таня Михайлова – заместник-

министър на образованието и науката относно организацията на обедното хранене на учениците в 

училищата през предстоящата учебна 2020/2021 година.  
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 към ПДУ 

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ ПО КАЗУСИ И ВЪЗНИКНАЛИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СИТУАЦИИ 

 

1. Срещите да се провеждат в регламентираното за това време или в рамките на 8-часовия 

работен ден на учителите, извън задължителната им норма преподавателска натоварености 

дежудства по график, в удобно за двете страни време. 

2. Влизането на родителите в училището да се регистрира при портиера. 

3. Срещите да се провеждат по възможност в пресъствието на трети служебни лица и да се 

протоколират в протоколи по образец. Протоколите по обрсзец могат да бъдат получени от 

техническия секретар. 

4. Протоколите се отразяват като номер и дата в паралелковите дневници в частта „Обща 

подкрепа“ и се предават в папка „Протоколи“ в стаята на ЗАС. 

5. Номерата на протоколитезависят от броя на проведените срещи, свързани с обучението, 

възпитанието и социализацията на учениците от отделните класове. 

6. При отчитане на дейностите да се направи общ доклад за работата с родителите, да се опишат 

казусите и решените педагогически ситуации. Да се отбележат резултатите от извършената работа. 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 към ПДУ 

 

Декларации от  родители, учители и служители 
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

 Вх. №                /         

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

на Средно училище "Неофит Рилски"  

гр. Банско  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Родител на…………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

записан/а в …………….. група/клас за учебната 202.../202... г.  

Относно: Информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на 

образователен процес и за работа през учебната 202.../202... година  

Запознат/а съм с Вътрешните Правила на институцията за организация и провеждане на 

образователен процес през учебната 202.../202... година и задължителните мерки за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вирус/зараза и с задължителните здравни протоколи за поведение 

при съмнение или случай на COVID-19 в училището, солидарно отговорен/отговорна съм с тях и 

декларирам, че ще ги спазвам.  

С настоящата декларация изразявам информираното си съгласие за приемане на условията на 

организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година и подкрепям 

усилията за спазването им.  

Декларирам, че:  

1. съм заподнат/а с установените противоепидемични мерки и санитарно-хигиенни условия и ще 

ги спазвам;  

2. нява да допускам детето си в институцията при признаци на заболяване и/или при повишена 

телесна температура по-висока от 37,3 градуса;  

3. организирам незабавното вземане на детето ми от институцията в случаите, когато съм 

уведомен/а от директор/учител/медицинското лице (ненужното се изтрива) за проявление на 

признаци на заболяване;  

4. не влизам в двора и в сградата на институцията, освен в случаите по буква „2“ и/или ако съм 

изрично помолен/а за това при стриктно спазване на хигиена на ръцете, дихателен етикет и 

физическа дистанция;  

5. осигурявам не по-малко от два броя маски, в случай че носенето им е по препоръка на 

лекуващия/личния лекар на детето ми.  

6. - (друго по преценка на лицето/институцията).  

 

Декларирам, че не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни, няма признаци 

на заразна болест или положителен резултат за COVID-19, както и че не е поставено под карантина за 

COVID-19.  

 

Дата:  

С уважение: .......................................  
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

Вх. №                /         

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

на Средно училище "Неофит Рилски"  

гр. Банско  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

От……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

на длъжност……………………………………………………………………………………………. , в ………………..  клас/ паралелка 

Относно: Информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на 

образователен процес и за работа през учебната 202./202. година  

Запознат/а съм с Вътрешните Правила на институцията за организация и провеждане на 

образователен процес през учебната 202.../202... година и задължителните мерки за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вирус/зараза и с задължителните здравни протоколи за поведение 

при съмнение или случай на COVID-19 в училището, солидарно отговорен/отговорна съм с тях и 

декларирам, че ще ги спазвам.  

С настоящето декларирам, че:  
1. няма да се явявам в институцията при признаци на заболяване и/или при повишена 

телесна температура по-висока от 37,3 градуса;  

2. преподавам само в ……………….. клас/ паралелка и влизам само в помещения в сградата 
на институцията, които имат пряко отношение към дейността ми и са пряко свързани с 
заеманата от мен длъжност с предпазни средства;  

3. ще ползвам лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици, др.) в общите закрити 
части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, 
медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) и в 
училищния автобус, когато съм дежурен/а по график или го ползвам по изключение (ако е 
приложимо);  

4. съм запознат/а с установените противоепидемични мерки и санитарно-хигиенни 
условия;  

5. съм запознат/а с условията за превключване към обучение в електронна среда от 
разстояние;  

6. - (друго по преценка на лицето/институцията).  
С настоящата декларация изразявам информираното си съгласие за приемане на условията на 

организация и провеждане на образователен процес през учебната 2020/2021 година и подкрепям 

усилията за спазването им. 

 
Дата:   
С уважение: .......................................  
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СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БАНСКО 

ул. „Тодор Александров“ № 13; тел.: 0889758446 

e-mail: sou_bansko@abv.bg; subansko.com 

Вх. №                /         

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

на Средно училище "Неофит Рилски"  

гр. Банско  

ДЕКЛАРАЦИЯ  

от…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………., 

на длъжност ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Относно: Информираност и съгласие за приемане на условията на организация и провеждане на 

образователен процес и за работа през учебната 20…/20….година  

Запознат/а съм с Вътрешните Правила на институцията за организация и провеждане на 

образователен процес през учебната 2022/2023 година и задължителните мерки за ограничаване на 

рисковете от разпространение на вируса/заразата и със задължителните здравни протоколи за 

поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището, солидарно отговорен/отговорна съм с 

тях и декларирам, че ще ги спазвам.  

С настоящето декларирам, че:  

1. няма да се явявам в институцията при признаци на заболяване и/или при повишена телесна 

температура по-висока от 37,3 градуса;  

2. ще ползвам лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици, др.) в общите закрити части на 

учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, 

учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене), в класните стаи и - (посочете други 

учебни помещения, ако е приложимо) ;  

3. ще ползвам лични предпазни средства (маска, шлем, ръкавици, др.) в училищния автобус, 

когато съм дежурен/а по график или го ползвам по изключение (ако е приложимо);  

4. съм запознат/а с установените противоепидемични мерки и санитарно-хигиенни условия;  

5. съм запознат/а с условията за превключване към обучение в електронна среда от разстояние;  

6. - (друго по преценка на лицето/институцията).  

С настоящата декларация изразявам информираното си съгласие за приемане на условията на 

организация и провеждане на образователен процес през учебната 2022/2023 година и подкрепям 

усилията за спазването им.  
 

 

Дата: -  
С уважение: .......................................  
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Правилникът е изготвен от: 

Ваня Янчовичина, ст.учител ООП 

Елена Йорданова, ст.учител ООП 

 

Съгласувал: 

Румен Пицин 

Председател на СО  

на СБУ към КНСБ  

 


