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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1.Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред /ПВТР/ в НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА 

СЦЕНИЧНИ И ЕКРАННИ ИЗКУСТВА /НГСЕИ/ се издава от Директора, в качеството му на 

работодател, на основание чл. 181 от Кодекса на труда. С ПВТР се конкретизират правата и 

задълженията на всички работници и служители, страна по индивидуално трудово правоотношение с 

работодателя, наречени по-долу работниците. 

(2) ПВТР в НГСЕИ предоставя уредба на въпросите, свързани с организацията на трудовия процес и 

осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването на 

ефективността на труда. 

Чл. 2. При изготвянето на този правилник бяха взети предвид императивните правни норми, 

съдържащи се в Кодекса на труда; ЗПУО; НАРЕДБА № Н-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в 

училищата по изкуствата, КТД, ПДУ, подзаконовите нормативни актове, уреждащи неговото 

приложение и цялото действащо българско законодателство, както и постигнатото с колективните 

трудови договори съгласие. 

Чл. 3. Правилникът за вътрешния трудов ред урежда: 

- възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; 

- регламентация на разпределянето на работното време, почивките и отпуските; 

- правата и задълженията на работодателя; 

- правата и задълженията на работниците; 

- клаузи относно задълженията на зам. директори, учители, възпитатели, учители, лектори, служители 

и работници, работещи в училището, и е съгласуван със синдикатите в училището. 

- работното време, отпуските, трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и 

реализирането на ограничената имуществена отговорност;  

Чл. 4. Работещите в училището, педагогически и непедагогически персонал, са длъжни : 

1. Да изпълняват точно и добросъвестно задълженията, определени с Длъжностните характеристики, в 

Правилник за дейността на училището, настоящия правилник или произтичащи от разпоредби на 

Директора. 

2. Да опазват училищното имущество, да спазват изискванията за пожарна безопасност, за охрана и 

хигиена на труда  и разпоредбите за действия по време на природни бедствия и аварии, да се явяват на 

работа в подходящо облекло, за осигуряване на безопасност при изпълняваните трудови задължения.  

Чл. 5. /1/ Работещите в НГСЕИ, Пловдив и учениците носят имуществена отговорност за вреди, 

причинени по небрежност или виновно, по повод изпълнението на трудовите си задължения, както и 

за нарушения по ЗПУО. 

/2/ Размерът на отговорността на нанесена вреда и осъществяването на ограничена имуществена 

отговорност се определят съобразно КТ и Вътрешните правила за работната заплата в НГСЕИ, 

Пловдив за работещите. 

/3/ Щетите, нанесени на училището от ученици в училището се възстановяват или се внасят в касата на 

училището. 

1. Към всеки отделен протокол да се прилага списък на учениците, заплащащи обезщетение за 

нанесена вреда и документ за направените от училището разходи. Обезщетението се внася в касата на 

училището. 
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2. Когато се заплаща обезщетение за похабени или изгубени учебни пособия, към протокола, съставен 

от завеждащ библиотека и класен ръководител, се прилага списък на учениците и паричното 

обезщетение се внася в касата на училището. 

Чл. 6. /1/ Работещите в УЗ са длъжни да проявяват в служебните си отношения взаимно уважение и 

колегиалност и да се ръководят в действията си от общоприетите етични норми на поведение, да 

спазват „Етичния кодекс на служителите в НГСЕИ, гр. Пловдив” и „Вътрешните правила за 

противодействие на корупцията в НГСЕИ, гр.Пловдив 

 /2/ Те нямат право: 

1. Да унижават личното достойнство, на който и да е член на колектива; 

2. Да обсъждат с родители и ученици, както поведението и изказванията на колегите си, така и личния 

им живот в тяхно отсъствие; 

3. Да допускат в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа 

принадлежност и религия; 

Чл. 7. При изпълнение на трудовите си задължения всеки работещ в училището е длъжен : 

1. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното време; 

2. Да се явяват на работа в състояние, което му позволява да изпълнява възложените задачи и да не 

употребява през работно време алкохол или други упойващи вещества; 

3. Да използва цялото работно време за изпълнение на възложената работа и служебни задължения; 

4. Да изпълнява работата си в изискуемото се количество и качество; 

5. Да спазва техническите и технологични правила . 

6. Да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

7. Да изпълнява законните разпореждания на работодателя . 

8. Да пази грижливо имуществото, което му е поверено или с което е в досег при изпълнение на 

възложената му работа, както и да пести суровините, материалите, енергията, паричните и др. 

средства, които му се предоставят за изпълнение на трудовите задължения. 

9. Да пази доброто име на НГСЕИ, да не злоупотребява с доверието на ръководителя, както и да не 

разпространява поверителни за него сведения. 

10. Да спазва вътрешните правила, приети в училището и да не пречи на другите работници и 

служители да изпълняват трудовите си задължения. 

11. Да работи в екип и да съгласува работата си с останалите работници и служители и да им оказва 

помощ в съответствие с указанията на работодателя. 

12. Да изпълнява и всички други задължения, които произхождат от нормативен акт, от КТД, от 

трудовия договор и от характера на работата. 

13. При жалби да се спазва йерархията на инстанциите. 

14. Да поддържа приличен външния си вид и се облича в подходящо облекло; 

15.  Работещите в НГСЕИ, гр. Пловдив и учениците са длъжни да работят за доброто име на 

училището и за издигане на неговия престиж. 

 

Чл. 8. Работещите в НГСЕИ, гр. Пловдив имат следните права: 

1. На трудово възнаграждение в сроковете и условията, предвидени с индивидуалния им трудов 

договор с работодателя; 

2. На социално и здравно осигуряване, съгласно действащата нормативна уредба; 

3. На почивките и отпуските, установени от този правилник, при спазване на императивните 

разпоредби на Кодекса на труда; 

4. На нормални, здравословни и безопасни условия на труд, съгласно приетите от работодателя 

вътрешни правила; 

5. Да получат кратко описание на работата, за която поемат ангажимента да извършват; 

6. Да получават указания относно начина на изпълнение на трудовите им задължения; 
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7. Да получават от работодателя достоверна и своевременна информация по въпроси, непосредствено 

свързани с техните трудови ангажименти; 

8. На достъп до утвърдените от работодателя вътрешни актове, правилници и правила в  НГСЕИ, гр. 

Пловдив. 

9. При недостиг от 10 /десет/ часа за учителски норматив годишно, заплащането на учителския труд не 

се коригира. 

Чл. 9. Към училището е сформирано училищно настоятелство /УН/и Обществен съвет/ОС/, включващи 

родители,  обществени дейци, учители в НГСЕИ, гр. Пловдив  

1. УН има своя банкова сметка, която обслужва интересите на училището. 

2. УН работи по правилник, съобразен с интересите на училището и с правилник за УН от МОН. 

3. Общественият съвет работи по правилник, съобразен с интересите на училището. 

4. УН и ОС подпомагат дейността на училището във всички посоки на образователния и 

възпитателния процес. 

Чл. 10. Училищното ръководство, учители, възпитатели, лектори се задължават да съдействат за 

израстване на талантливи млади хора, а на учениците - показали високи резултати, да се помага 

максимално в образователно – възпитателната  работа и да се търсят методи за морално и/или 

материално стимулиране.  

 

II. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
Трудов договор 

Чл. 11. Трудов договор се сключва между работника или служителя и работодателя.  Трудовите 

договори със заместник-директорите, с учителите и служителите се сключват съответно с директора 

на училището, а възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения стават по 

реда, определен от КТ 

Чл. 12. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в четири 

екземпляра, три от тях остават в училище - в досието на служителя, в заповедна книга, ТРЗ, а 

четвъртият се връчва на работника. В тридневен срок от сключването на всеки отделен трудов 

договор, работодателят изпраща уведомление за възникналото трудово правоотношение до 

Националния осигурителен институт. 

Чл. 13. При сключване на трудовия договор училищният директор запознава работника или служителя 

с длъжностната му характеристика и трудовите задължения, произтичащи от заеманата длъжност или 

изпълняваната работа 

Чл. 14. Трудовото правоотношение между страните се създава от момента на сключването на трудовия 

договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него. 

Чл. 15. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат 

съобразно КТ 

Чл. 16. Работодателят си запазва правото да сключва трудови договори със срок за изпитване в своя 

полза и за период, не по-дълъг от 6 месеца. 

Чл. 17. Основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор, сключен в писмена 

форма между работника и работодателя. 

/1/ Към заявлението си, отправено към работодателя, желаещият да встъпи в трудово правоотношение 

прилага: 

- лична карта или друг документ за самоличност за справка, който се връща веднага; 

- документ за придобито образование; 

 трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; 

- свидетелство за съдимост, 

/2/ При необходимост работодателят може да изисква и предоставянето на допълнителна информация, 

извън посочената в предходния текст, свързана с придобития от кандидатстващия за конкретната 

длъжност професионален опит и квалификация. 
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Чл. 18. /1/ Екземпляр от двустранно подписания трудов договор и копие от уведомлението по ал. 2, 

заверено от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, се връчват 

на работника срещу подпис при постъпването му на работа. 

/2/ Втори екземпляр от трудовия договор се прилага към трудовото досие на работника, съхранява се 

при  ”ТРЗ”. 

Чл. 19. /1/Работникът е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаването на 

документите, описани в предходния текст, освен ако страните не са уговорили друго. 

/2/ В случай, че работникът не постъпи на работа в посочения срок, трудовото правоотношение се 

счита за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, доведени до знанието 

на работодателя с писмено уведомление. 

Чл. 20. Изпълнението на задълженията по трудов договор започва с постъпването на работника на 

работа, което се удостоверява в писмен вид, с акт за постъпване, който се прилага към неговото 

трудово досие. 

Чл. 21. /1/Валидно възникналото трудово правоотношение може да бъде изменено с писмено съгласие 

на страните по него, съставляващо неразделна част от трудовия договор. 

/2/ Писменото съгласие по ал.1, оформено като допълнително писмено споразумение, се изготвя, 

съгласува, сключва и съхранява по реда, установен за трудовите договори в НГСЕИ. 

/3/ Работодателят и работникът не могат да променят едностранно клаузите на сключения трудов 

договор, освен в хипотезите, установени с нормативен акт. 

Чл. 22. В тридневен срок от изменението на трудовия договор, работодателят изпраща уведомление за 

това обстоятелство до съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. 

Чл. 23. /1/Прекратяването на трудовия договор се извършва при наличието на предпоставките и при 

спазването на процедурата, предвидена в Кодекса на труда. 

/2/ Работникът може едностранно да прекрати трудовото си правоотношение с предварително писмено 

предизвестие, отправено до работодателя в едномесечен срок, предхождащ момента на прекратяване. 

/3/ Трудовият договор, сключен със срок за изпитване, може да бъде прекратен без предизвестие от 

страната, в чиято полза е уговорен. 

 

Процедура и методи за подбор на учителските кадри 

Чл. 24. Назначаването на педагогическите кадри се извършва при спазване на КТ, Наредба № 4 от 

20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, КТД за 

системата на предучилищното и училищното образовани, Наредбата за финансиране, Вътрешните 

правила за работната заплата на НГСЕИ, гр.Пловдив. В НГСЕИ има отделна разписана подробна 

процедура за заемане на длъжности. 

Чл. 25. За заемане на длъжностите по приложение №1 към чл.10 от Наредба №15 от 22 юли 2019 г. за 

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

съответно „учител“, е необходимо завършено висше образование и придобита професионална 

квалификация "учител", а за длъжностите "старши учител", "главен учител" и придобит 

професионален опит. Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или 

допълнително придобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за завършена 

образователно- квалификационна степен на висшето образование и свидетелство за професионална 

квалификация и/или други документи, определени с държавните изисквания към съдържанието на 

основните документи, издавани от висшите училища. 

При липса на подходящ кандидат учителска длъжност може да се заема и от лице без висше 

образование и без професионална квалификация "учител" или от лица със завършено висше 

образование, но без професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 9 и 11 от Закона 

за предучилищното и училищното образование. Лицата, които заемат учителска длъжност без 
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професионална квалификация "учител", са педагогически специалисти и имат правата и задълженията 

за съответната учителска длъжност, докато я заемат, като училището изготвя и реализира план за 

придобиване на педагогически компетентности от съответното лице. Лицата предоставят документ, 

удостоверяващ условия за реализиране на план за придобиване на правоспособност Пълния набор 

документи се установява от комисия избрана  и утвърдена от Директора на училището, с председател 

заместник-директор по учебна дейност. 

Чл. 26. За педагогически кадри не могат да се назначават лица, които: са осъдени на лишаване от 

свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, са лишени от право да упражняват 

професията си, страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на 

децата и учениците, определени с Наредба на министъра на МОН, съгласувано с министъра на МЗ. 

Чл. 27. Директорът на училището обявява свободните места в Бюрото по труда и в РУО на МОН в 

тридневен срок от овакантяването им. 

 

Допълнителен труд по трудов договор 

Чл. 28. При извършването на допълнителен труд по трудов договор се спазват разпоредбите на Раздел 

ІХ, чл. 113 от КТ. 

Изпълнение на трудовото правоотношение 

Чл. 29.Предмет на изпълнение на трудовото правоотношение може да бъде всяка договорна клауза с 

писмено съгласие между страните. 

Чл. 30. Директорът може едностранно да увеличава трудовото възнаграждение на работника или 

служителя. 

Чл. 31. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите на чл. 118 и чл. 119 от 

КТ. 

Чл. 32. Директорът на училището може да бъде командирован от министъра на културата.  

Чл. 33. При командироване на работници и служители се спазват разпоредбите на КТ и Наредба за 

командировките в страната и чужбина 

 

 

ІІI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 
Чл. 34. Училищното ръководство включва: Директор, зам.-директор по учебна дейност. 

Чл. 35. Участниците в училищното ръководство са длъжни да упражняват вътрешен контрол, в 

съответствие с правомощията,  и са длъжни да съдействат за организиране на образователно– 

възпитателния и за творческия процес, както и за повишение на тяхната ефективност. 

Чл.36. Участниците в училищното ръководство са длъжни да упражняват вътрешен контрол, в 

съответствие с правомощията,  и са длъжни да съдействат за организиране на образователно  – 

възпитателен и творчески процес, за повишение на тяхната ефективност. 

 

Чл.37. (1) Директорът  на училището като орган за управление и контрол 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; 
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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 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 

училището; 

9. организира приемането или преместването на ученици на местата, определени с държавния 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 (след създаването и); 

15. управлява и развива ефективно персонала; 

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

педагогическите специалисти; 

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

образование. 

(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на 

решенията му. 

(3) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите в 

определените в нормативен акт случаи. 

(4) Директорът изпълнява норма преподавателска работа. 

 

Чл. 38. Зам.-директорът по учебната по учебна част подпомага директора при организирането и 

провеждането на цялостната дейност чрез изпълнение на задълженията си по длъжностна 

характеристика, като: 

1/ Познава нормативната уредба и училищната документация, с която работи. 

2/ Планира и подготвя учебния процес. 

3/ Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни стандарти, като: 

4/  Организира изпълнението на учебните планове и програми и контролира тяхното спазване. 

5/ Ръководи учебната и образователно - възпитателна дейност на учителите и възпитателите и 

контролира организацията на учебния процес. 

6/ Организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното разписание по общо – 

образователните предмети. 

7/ Организира и контролира образователно-възпитателната дейност чрез посещение в учебни часове на 

учители за наблюдение организацията на учебния час, провеждането на контролни и класни писмени 

работи, тестове, анкети, казуси и т. н. за оценяване ефективността на дейността им. 

8/ Организира провеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и 

приравнителни). 

9/ Организира и контролира допълнителната работа на учителите с ученици със специфични 

образователни потребности. 

10/ Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от утвърдените 

нормативи. 

11/ Изпълнява задачи, възложени по компетенции, съгласно изискванията на КТ, ЗПУО и други 

нормативни актове. 

12/ Подпомага директора при организирането и контролирането обхвата на децата, подлежащи на 

задължително обучение. 

13/ Участва в организирането на заседанията на педагогически съвет, седмичните работни съвещания 

/оперативки/  и заседанията на училищния съвет. 

14/ Организира и подготвя седмичните работни съвещания /оперативки/ с учителите по общо-

образователни предмети. 

15/ Отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищната документация в 

съответствие с изискванията на нормативните актове на МОН и РИО. 

16/ Изготвя Списък образец №1 за учебната година и го актуализира при необходимост; 

17/ Ежедневно следи за информацията, получена на електронната поща на училището и информира 

директора; 

18/ Отговаря за изготвянето в срок на текущите справки, изисквани от РУО за учебната дейност и за 

учениците; 

19/ Организира и контролира допълнителната работа на учителите с ученици със специфични 

образователни потребности;  

20/ Изготвя отчет за състоянието на обучението по учебни предмети в края на срока и в края на 

учебната година; 

21/ Веднъж месечно контролира документацията, в която се регистрират текущите резултати на 

учениците. 
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22/ Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ. 

23/ Спазва Правилника за вътрешния трудов ред. 

24/ При необходимост е на разположение и в извънработно време. 

25/ Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за безопасна 

работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно осъществяване на НАРЕДБА № 

Н-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата, 

26/ Прави аргументирани и законно издържани мнения и прави предложения за подобряване 

организацията и ефективността на работата, която изпълнява. 

27/ Повишава образованието и професионалната си квалификация; 

28/ При отсъствие на Директора, след съгласуване с него, има делегирано право да подписва от името 

на директора, със запетая,  документи, свързани с възложените му задължения. 

29/ На зам.-директора може да се възлагат задължения, свързани с организацията и провеждането на 

извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като 

класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се 

извършват само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител". 

 

 

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

 
Чл. 39. Общи задължения на педагогическите специалисти – функции, съгласно Наредба №15 от 22 

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

педагогически специалисти: 

(1). учители: 

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

образование. 

 

 

 (2). Длъжността "учител“ наред с функциите по ал. 1 включва и следните функции: 

1. планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената професионална 

подготовка съвместно с бизнеса; 

2. актуализиране на учебното съдържание в съответствие с прилаганите съвременни технологии и 

техника; 

3. изготвяне на изпитни материали за провеждането на задължителен държавен изпит или държавен 

изпит за придобиване на професионална квалификация и/или придобиване на правоспособност за 

професии, упражняването на които изисква такава. 

4. взаимодействие със специалисти - представители на културни институти, при провеждане на 

учебната и производствената практика; 

5. планиране, организиране и разработване на учебни програми за разширената професионална 

подготовка съвместно с културните институти и бизнеса; 

6. осигуряване на безопасни условия при провеждане на учебна и производствена практика; 

 

(3) Длъжността "старши учител" освен функциите по  ал. 1 включва и допълнителни функции: 

1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 

2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на децата по 

възрастови групи; 

3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на учениците 

по съответния учебен предмет или модул на ниво клас; 

4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители; 

5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител"; 

6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни 

системи. 

 

(4) Общите задължения на учителите / „учител“, „старши учител“, „главен учител“/ са по длъжностна 

характеристика и както следва: 

1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет, по 

който преподават; 

2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците; 

3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на които преподават; 

4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на 

които преподават. 

(5) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", изпълняват и следните специфични задължения:  

Старши учителят в училище: 

1. участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет 

или модул в училището; 

2. участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на 

входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и уменията на учениците от 

съответния клас; 

3. подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за 

оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул; 

4. анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища 

и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас; 
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5. използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-

възпитателния процес; 

6.  подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността "учител"; 

7. участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им; 

8. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището; 

(6) Лицата, заемащи длъжността "главен учител", изпълняват и следните специфични задължения:  

Главният учител в училище: 

1. планира, организира и отчита  вътрешноинституционалната квалификация; 

2. анализира институционалните квалификационни дейности; 

3. координира участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически практики, 

включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

4. анализира резултатите от оценявания и изпити в училището; 

5. подпомага новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е определен за наставник; 

6. извършва методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши учител"; 

7. участва в разработването на  училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 

8. участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване в училището и 

държавни зрелостни изпити; 

9. обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания за 

училището; 

10. организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване 

качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците; 

11. организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и провеждането на 

общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в училището; 

12. координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които участва училището; 

13. оказва административна помощ на ръководството на училището; 

14. участва в организацията на самостоятелната форма на обучение;  

15. изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на НГСЕИ, гр. Пловдив и 

длъжността;  

16. На лицата, заемащи длъжността "главен учител" в училище, може да се възлагат задължения, 

свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, както и задължения като 

класен ръководител по изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се 

извършват само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител". 

 

Чл. 40. Учителят е длъжен :  

1. Да изпълнява задълженията по КТ, възложената задължителна норма преподавателска работа, да 

попълва училищната документация и другите задължения, включени в длъжностната му 

характеристика, вътрешните разпоредби  и/или  възложени със заповед на директора и всички 

нормативни и разпоредителни актове. 

2. Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебният предмет 

"чужд език" да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват 

книжовноезиковите норми; 

3. Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за 

осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

4. Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения; 

5. Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и 

контрол в системата на народната просвета; 
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6. Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на 

други дейности, организирани от училището,  направи инструктаж по безопасност на учениците в 

първото свое занятие за учебната година, както и когато това е необходимо; 

7. Да поддържа и повишава професионалната си квалификация; 

8. Да се запознава ежедневно с информацията и задачите обявени в учителската стая и да ги изпълнява 

в срок; 

9. Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на ученика, за 

спазването 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 ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения. Да уведоми 

писмено родителите за прояви на учениците , които биха се обсъждали на ПС; 

10. Да не ползва мобилен телефон по време на час; 

11. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън тях - при 

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

12. Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на 

добрите нрави; 

13. Да не внася в училището, оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

14. Да отразява незабавно оценки, отсъствия и забележки в дневника на класа; 

15. Изпълнява задължението за опазване на училищната собственост, както по определения график за 

дежурства , така и извън него; 

16. Участва в текущите съвещания  по структурни звена, комисии, методически обединения и 

направления, в които е избран от ПС, да изработва и осъществява план за дейността на комисията; 

17. Да дава консултации на учениците по съответния предмет като графикът е съобразен с учебните 

часове на учениците; 

18. Да индивидуализира и диференцира своята работа съобразно индивидуалните възможности на 

учениците; 

19. Да създава програма за изоставащите ученици, да организира и контролира учебно -помощния 

процес като  до края на м. Ноември за първия учебен срок и до 15 април – за втория учебен срок се 

изготвя и след утвърждаване на Директора се поставя на достъпно място конкретен поименен план и 

методика за работа с изоставащите и застрашени ученици; 

20. Да замества отсъстващи учители в рамките на работното му време и професионалните му 

компетенции.  

21. Да уведомява незабавно ръководството в случай на накърняване авторитета и  достойнството му, 

както и в случаите при създаване на пречки за изпълнението на служебните му задължения, след което 

в писмен вид аргументирано и съобразено с нормативната база предложения   за  наказание   за  

злепоставилия го; 

22. Да уведомява писмено ръководството за нанесени материални щети от учениците на училищната 

собственост; 

23. Да запознава родителите / настойниците с този правилник и правилника за вътрешния ред; 

24.Да планира самостоятелно работата си за изпълнението си на целите на обучение за постигане на 

очакваните резултати в съответствие с предвидените учебни часове по учебен план. 

25. Да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, 

етническа принадлежност и религия; 

26. Да изработва задължителната документация  и всички уведомителни материали от училището, 

методичните   и учителите на компютър . 

 

Чл. 41. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:  
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1. Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-

възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване 

с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно 

информира родителите; 

2. Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема 

превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката; 

4. Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато 

спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник; 

5. 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; 

6. Да консултира учениците за възможностите от кариерното развитие;  

7. Да организира и да провежда родителски срещи;  

8. Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и 

провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 

9. Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от 

паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 

10. Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се 

информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за 

спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда; 

11. Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители , с оглед усъвършенстване и 

намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

12. Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката; 

13. Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.  

14. Ежемесечно да отделят в ЧК време за събеседване на тема: “безопасност на движението”. 

15. Да запознаят учениците с разпоредбите на противопожарната безопасност и за действие при 

природни бедствия и аварии.  

16. Да оформят своевременно необходимите документи, когато ученик от класа са премести в друго 

училище или в класа постъпи нов ученик. 

17. Да запознаят учениците от класа си и родителите им с Правилника на дейността на училището и с 

настоящия Правилник, срещу подпис. 

18. Да оформят задължителната училищна документация и в края на учебната година. След всяка сесия 

веднага да разнасят резултатите /срок два дни/. 

19. По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с 

развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният 

ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните 

ученици от паралелката. 

20. На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите 

информация за графика на приемното време и консултациите  на учителите в училището. 

 

Чл. 42. Учителят няма право: 

1.Да нарушава правата на детето и ученика, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на 

физическо и психическо насилие; 

2. Видоизменя своеволно учебния план и програма с цел претоварване или намаляване образоваността 

и подготвеността на учениците;  

3. Налага партийно–политическа идеология и религиозни схващания , да нарушава нормите на 

етническата толерантност; 
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4. Да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси. В 

едномесечен срок от началото на всяка учебна година подава писмена декларация пред директора на 

училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година е предоставял 

образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на интереси. При 

установяване на конфликт на интереси, както и в случай на неподаване на декларацция или на 

подаване на декларация с невярно съдържание, лицата носят дисциплинарна отговорност по реда на 

чл.190 от Кодекса на труда . 

5. Учители, възпитатели и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за 

приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да 

извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за кандидатстване или полагане 

на държавните зрелостни изпити. 

6. Да внася поправки с коректор , поправки от чуждо име и каквито и да било поправки без знанието и 

съгласието на директора . Поправката се прави с червен химикал и се представя за заверка от 

директора; 

7. Да предоставя учебната документация на учениците или да дава възможност на учениците за достъп 

до нея; 

 

Чл. 43. Длъжността Ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“, 

включва функции, свързани с подготовка, организиране и провеждане на обучение на ученици по 

учебни предмети от училищния учебен план и функции, които подпомагат директора при 

внедряването на информационни и комуникационни технологии, осигуряват съвместимостта на базите 

данни на училището с други системни администратори и организират функционирането на 

вътрешната 

информационна система. 

 

Чл. 44.  Лицата, заемащи длъжността „ръководител на направление информационни и 

комуникационни технологии“ изпълняват и следните функции: 

1.проучване, анализиране, планиране и препоръчване на подобрения във функционирането на 

наличната информационна и комуникационна мрежа за осигуряване на 

оптимален работен режим; 

2. организиране и координиране на процеса на намиране, оценяване, съхраняване, обработване, 

представяне и обмен на информация; 

3. установяване на потребностите и изискванията на отделните класове за обучение 

по информационни технологии и изготвят графици за ползване на кабинетите; 

4. разработване образователни материали и помагала като наръчници, нагледни материали, онлайн 

представяния, демонстрации и помощна справочна документация за обучение и за безопасни условия 

на работа; 

5. планиране, координиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за 

ефективното използване на комуникационните технологии и за прилагане на актуалните 

информационни продукти и софтуер чрез подготовка на инструкции и онлайн помощ за работа и 

поддръжка; 

6. подпомагане на професионалното усъвършенстване на педагогическите специалисти в избора на и 

използването на технологии при планирането и реализирането на дейности: подготовка на материали 

за уроци, оценяване и/или диагностика, анализ на резултати, семинари, обмяна на добри практики и 

други; 

7. проучване на потребностите и възможностите от внедряването на нови технологии в образователния 

процес; 
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 8. организиране и провеждане на инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд с 

учениците и педагогическите специалисти за работа в компютърните кабинети и в помещения, в които 

има компютърни конфигурации, контролиране на дейността; 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 
 

Чл. 45. (1) В състава на този персонал влизат: гл. счетоводител,  завеждащ административна служба, 

домакин, дърводелец, хигиенистки, портиер и огняр.  

(2) Те изпълняват задълженията, определени с длъжностните характеристики и в настоящия 

правилник, както и разпорежданията на директора на училището; 

(3) Спазват графика на работно време и график на дежурства. 

Чл. 46. Главният счетоводител е на пряко подчинение на Директора и работи съобразно специфичните 

изисквания в НГСЕИ, гр. Пловдив и отговаря за финансово-счетоводната дейност на НГСЕИ, гр. 

Пловдив, спазване правилата на финансовата дисциплина и целесъобразното и законосъобразното  

разходване на средствата и законодателството в Р България.  

 (1) Главният счетоводител е солидарно отговорен с Директора на училището за разходването и 

отчитането на финансовите средства. 

(2) Главният счетоводител първи подписва платежните нареждания за извършване на разход, при 

спазване на финансовата дисциплина на училището.  

(3) Главният счетоводител носи имуществена отговорност, произлизаща от възложените му 

задължения.  

(4) Главният счетоводител следи за законността и целесъобразността на сключените договори, които  

и  удостоверява с подписа си. Заверява договорите на всяка страница. 

(5) Освен основните счетоводни задължения, главният счетоводител е задължен: 

1.Да следи за изискваните справки и информация, свързана с финансово – счетоводната дейност на 

училището, да изготвя пълна и точна информация и носи отговорност за достоверността й. 

2.Да информира и предоставя на директора своевременно информацията, свързана с финансово – 

счетоводната дейност на училището; 

3.Да води регистър на сключените договори и следи всички плащания по договорите. 

4.Да контролира и съгласува изготвянето на длъжностни разписания и поименни разписания на 

длъжностите и работните заплати в училището; 

5.Да участва при изготвянето на трудовите договори и допълнителни споразумения в училището; 

6.Да контролира подаването на задължителната информация към НАП; 

7.Да изготвя текущите касови отчети и счетоводни справки; 

8.Да ползва утвърдения в училището счетоводен софтуер; 

9.Да повишава личната си квалификацията. 

10.Главният счетоводител отговаря за достоверността и верността на изработваните документи.  

11.Главният счетоводител предоставя при поискване от касиера, във връзка с изработване на 

работните заплати, необходимата информация.  

Чл. 47 Завеждащият административна служба /ЗАС/ работи съобразно специфичните изисквания в 

НГСЕИ,гр. Пловдив отразени в длъжностната му характеристика.  

(1) ЗАС съхранява книги и класьори с подписи за различните видове инструктаж.  

(2) ЗАС е на пряко подчинение на  Директора.  

(3) ЗАС предоставя на директора документи за подпис ; 

(4) ЗАС изпълнява разпоредбите на Директора на училище и заместник- директорите на училището. 

(5) ЗАС води и съхранява досиетата на работещите в НГСЕИ, гр.Пловдив и изработва необходимите 

документи, свързани с трудово-правните отношения.  

(6) ЗАС отговаря за законосъобразното изработване и съхраняването на всички необходими документи 

в трудовите досиета на служителите. 
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(7) ЗАС носи имуществена отговорност, произлизаща от възложените му задължения.  
           
 

 

 VI. РАБОТНО ВРЕМЕ 
 

Чл. 48. Работната седмица в НГСЕИ, гр. Пловдив е петдневна с нормална продължителност на 

седмичното работно време 40 часа. Училището работи на непрекъсваем процес на работа. 

Чл. 49. Всички работещи – педагогически и непедагогически персонал - са длъжни да спазват 

установената  продължителност на работната седмица и работното време. 

Чл. 50. Такова работно време имат всички работници и служители, за които в законодателството не е 

изрично установено намалено работно време.  

Чл. 51.  Редовното работно време - редовна смяна за работещите в училището  е от понеделник до 

петък, от 8.00 часа до 17.00 часа с 1 час обедна почивка. Работното време, началният и краен час на 

работното време за работещите по график е отбелязано на самия график. Графиците се поставят на 

видно място в училището. 

Чл. 52. Работното време на ръководството на училището: 

(1) На Директора – редовно работно време от 08.00 ч. до 17.00 часа– редовна смяна  с ненормиран 

работен ден - при необходимост  изпълнява трудовите си задължения и след изтичането на редовното 

работно време. 

(2) На Заместник - директора – редовно работно време от 08.00 ч. до 17.00 часа – редовна смяна  с 

ненормиран работен ден - при необходимост  изпълнява трудовите си задължения и след изтичането 

на редовното работно време. 

Чл. 53. Редовното работно време на учителите е както следва: 

(1) Работната седмица е петдневна с нормална продължителност на седмичното работно време 40 часа. 

Училището работи на непрекъсваем процес на работа. Учителите изпълняват възложената 

задължителна норма преподавателска работа и разпределение брой часове съгласно училищните 

учебни планове.   

(2)  В рамките на редовното работно време учителите са длъжни за изпълняват задължителната норма 

преподавателска работа в учебните часове по седмичния график, който може да се променя всеки срок 

и при нужди на образователно–възпитателния процес, да провеждат консултации с учениците и срещи 

с родителите по определените за целта графици, да работят с изоставащите ученици, да дават 

дежурство по график в училищната сграда и за работа със свободните и отстранени от час ученици, да 

заместват отсъстващи учители, да попълват задължителната им училищна документация както и 

възложените им във връзка с участието им в комисии, методични обединения и отговорни 

направления, да участват в ПС , оперативки и работни съвещания, родителски срещи, методични 

сбирки, възпитателна дейност и др., да организират работното си място, съобразно правилата за 

безопасност, санитарно-хигиенните и иновационни изисквания   както и да изпълняват правомерни 

нареждания на Директора.  

(3) След изпълнение на посочените задължения учителите могат да бъдат и извън НГСЕИ, гр.Пловдив 

за подготовка на учебния процес, самоподготовка и повишаване на личната си квалификация. 

(4) Учителят трябва да бъде на работното си място 20 минути преди началото на часа и 20 минути след 

приключване на часа. 

(5) Консултациите с учениците и работата с изоставящите ученици се извършва по график 

Чл. 54. Редовното работно време на административния персонал е както следва: 

(1) Главен счетоводител, ЗАС и дърводелец  - редовна смяна  с ненормиран работен ден - 8.00 – 17.00 

часа / 12.00 – 13.00 часа -/ 1 час - обедна почивка /,при необходимост  изпълнява трудовите си 

задължения и след изтичането на редовното работно време. 
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(2) Домакин, портиер и огняр – редовна смяна с ненормиран работен ден от 07:00 – 16:00 часа /12:00 – 

13:00 обедна почивка/,при необходимост  изпълнява трудовите си задължения и след изтичането на 

редовното работно време. 

(3) Хигиенистките са на две смени: първа смяна от 7:00 – 15:00 часа и втора смяна от 10:00 – 18:00 

часа. 

(4) Обедната почивка е от 12.00 до 13.00 ч., освен когато не възникне необходимост от спешни 

ремонтни дейности във връзка с безопасните условия на възпитание, обучение, труд и почивка и 

образователно-възпитателния процес. Ползването следва да стане в подходящи следващи часове.  

 

 

 

 

VІІ. ОТПУСКИ 

 
Чл. 55. Всички отпуски в НГСЕИ, гр. Пловдив са съобразени с КТ , КТД в системата на училищното 

образование и КТД в НГСЕИ, гр. Пловдив. 

(1) Всички работещи имат право на платен и на неплатен отпуск, ако имат 8 месеца трудов стаж, в 

размери, определени с КТ и с наредбата за раб. време, почивките и отпуските. 

(2) Работещите имат право на платен отпуск и за всички случаи предвидени в КТ. 

Ред за ползване, прекъсване и отлагане на отпуски: 

(3) Отпуск по чл.155 от КТ. 

1. Размерът на платения годишен отпуск се определя с КТ , КТД в системата на народната просвета и 

КТД в НГСЕИ, гр. Пловдив . 

2. Този отпуск е субективно право на работника, което се упражнява чрез волеизявление на работника, 

с писмена молба и волеизявление на работодателя в писмена заповед за разрешаване на отпуск. 

3. Работодателят има право да даде платения год. отпуск на работника и без негово съгласие по време 

на продължителен престой,  както и при ползване на отпуска едновременно от всички работещи. 

4. Работодателят не може да прекъсва ползването на платения год. отпуск на работника, освен когато 

особено важни причини, свързани с образователно – възпитателната работа или обществена 

необходимост, която налага това прекъсване. 

5. Ползването на платения год. отпуск може да бъде прекъснат когато на работника е разрешен друг 

вид платен или неплатен отпуск. В този случай прекъсването е субективно право на работника. 

Неговото задължение е своевременно да отправи писмено заявление и/или да представи болничен лист 

в срок от 5 дни от изтичането му. Не ползваният поради прекъсване остатък може да се ползва 

допълнително. Времето на ползването на този остатък се определя по взаимно съгласие, изразено 

писмено. Това може да стане, както непосредствено след отпадане на основанието за прекъсването, 

така и във всеки друг период. 

6.  Ползването на платения годишен отпуск може да бъде прекъснато по взаимно съгласие на двете 

страни, изразено писмено.  

(4) Отпускът по чл. 157 от КТ за изпълнение на граждански и обществени задължения е субективно 

право на работника и за ползването му не е необходим трудов стаж. 

1. При встъпване в брак – 2 работни дни, които се ползват в деня на събитието и в следващия работен 

ден или в първите два работни дни след деня на събитието, ако той съвпада със седмичната почивка. 

2. При кръводаряване -  2 работни дни, които се ползват в деня на кръводаряването и през следващия 

работен ден. Кръводаряването се удостоверява от здравните органи. 

3. Отпуск при смърт на близък роднина- 2 работни дни, които се ползват в деня на смъртта и през 

следващият работен ден, като това се удостоверява с акт за смърт. 
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4. Когато е призован за явяване в съд- след представяне на призовка, като продължителността на този 

отпуск се определя от времето, в което е ангажиран призования. Това се удостоверява от съответния 

орган. 

5. Отпуск за търсене на работа, когато е отправено предизвестие за прекратяване на трудовото 

правоотношение, по един час дневно за дните на предизвестието при 8 часов работен ден. 

(5) Отпуск по чл. 158 от КТ - при повикване на военно- учебен сбор. 

Този отпуск е служебен и времето на ползването му се определя от повиквателната заповед. 

(6) Отпуск по чл. 159 от КТ - за синдикални дейци. Неговият размер е до 56 часа за една календарна 

година. Той има определено целево предназначение- извършване на синдикална дейност и не може да 

се компенсира с парично обезщетение или да се отлага за следващата календарна година. Времето за 

ползването на този отпуск се определя от работника, за което той своевременно уведомява 

работодателя. 

 (7) Отпуск по чл. 160 от КТ - този отпуск е неплатен и ползването му зависи не само от изразеното 

писмено желание на работника, но и от преценката на работодателя. 

1. Ползването на отпуск по чл. 160 от КТ  може да бъде прекъсван от работодателя или по взаимно  

съгласие на двете страни, изразено писмено. 

2. Ползването на неплатен отпуск по чл. 165 от КТ за отглеждане на малко дете може да бъде 

прекъсван по искане на работника, когато са на лице условията, посочени по чл. 45, ал. 4 от НРВПО. 

(8) Отпуск по чл. 162 от КТ - при временна нетрудоспособност.  

Този отпуск е субективно право на работника и се разрешава от здравните органи. Задължение на 

работника е да уведоми своевременно работодателя за това, а при липса на особено специални 

причини – първия ден  и да представи болничен лист в първия след отпуска работен ден.  

(9) Отпуск по чл. 168 от КТ за две и повече живи деца. 

1. Този отпуск е субективно право на работника и той определя кога да го ползва.  

2. Отпускът се предоставя и за времето, когато майката е в платен или неплатен отпуск за отглеждане 

на дете по чл. 164 или чл. 165 от  КТ. 

3. Задължение на работника е да уведоми писмено работодателя кога ще го ползва. 

4. Ползването на този отпуск може да се отложи и за следващата календарна година по искане на 

работника, изразено писмено. 

5. Отпускът по чл. 168 от КТ може да се компенсира с парично обезщетение само при прекратяване на 

трудовото правоотношение. 

(10)  Отпуск по чл. 169 от КТ за обучение. 

1. Учебният отпуск е платен и е субективно право на служителя, когато учи в частно или държавно 

висше УЗ, безплатно или срещу заплащане, след сключване на договор с работодателят. 

2. Размерът на този отпуск се определя от КТ. 

3. Този отпуск се разрешава по искане на служителя след представяне на документ от учебното 

заведение за предстоящата заетост. 

4. Служителят е длъжен да използва учебния отпуск само според неговото предназначение- посещение 

на учебни  занятия, подготовка и явяване на изпити. Той е длъжен да удостовери това след изтичане на 

отпуска като предостави документ от УЗ. 

5. Когато служителят е отсъствал от учебни занятия или не се е явил на изпит по неуважителни 

причини, ползваният отпуск се счита за неплатен. 

6. Когато служителят повтаря учебна година, той няма право на учебен отпуск.  

7. Учебният отпуск не може да се отлага за следващата учебна година и не се компенсира с парично 

обезщетение. 

 

VІІІ - ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

Чл. 56. Пропускателният режим в НГСЕИ е определен с нарочен Правилник, част от 

Вътрешоучилищната документация. 
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ІХ – КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И АТЕСТИРАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 57. В  Раздел VII  на Наредба № 15/22.07.2019 г. е  посочено Кариерно развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти 

(1) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените 

квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите 

от атестирането им. 

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

степен са основание за по-бързо кариерно развитие независимо от учителския стаж. 

Чл. 58. (1) В Раздел VIII на Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти е посочен реда и условията за 

Атестиране на дейността на педагогическите специалисти 

(2) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на 

длъжността и със стратегията за развитие на детската градина, училището, центъра за подкрепа за 

личностно развитие или регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а 

за директорите – и на управленската им компетентност. 

(3) Атестирането на педагогическите специалисти и образователните институции ще се провежда от 

учебната 2020/2021 година. 

 

 

Х - ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1.Трудовият колектив в училище се разпределя на педагогически специалисти и непедагогически 

персонал. 

§2. Работниците и служителите в училището имат право да образуват синдикални организации, които 

сами изработват и приемат свои устави и правила, организират своето управление и определят своите 

функции. 

§3.Училищният директор съдейства и създава условия за осъществяване дейността на синдикалните 

организации. 

§4.В училище може да се сключи само един колективен трудов договор между директора и 

синдикалните организации по реда на КТ. 

§5.Общото събрание в училище се състои от всички работници и служители и само определя реда за 

своята работа. 

§6.Общото събрание е редовно, когато на него присъстват повече от половината от работниците и 

служителите и приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите. 

§7.Педагогическият съвет /ПС/ е колективен орган за управление на училището и неговият състав и 

функции са определени с чл.262, ал. от ЗПУО 

&8. В образователната институция функционира ОС- обществения съвет , чиято дейност и задачи са 

уредени, съобразно изискванията на ЗПУО. 

&9 В условия на пандемия в НГСЕИ действат и са задължителни за изпълнение от всички 

работещи: 

- Алгоритъм за прилагане на санитарните мерки в епидемична обстановка 

- Задължителен здравен протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 при 

ученик 

- Правила за обучение в електронна среда от разстояние в условията на COVID-19 през учебната 

2020/2021 година 

- Правила за поведение при съмнение или случай на COVOD-19 през учебната 2020/2021 година 
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- Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 

2020/2021 година в условията на COVID-19 

- Мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 

- План за действие в условията на COVID-19 през учебната 2020/2021 година 

 

 

 

 

 

 

ХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§1 Настоящия правилник е съобразен със действащото законодателство. 

§2 Правилникът за вътрешния трудов ред е за учебната 2019/2020 г. ;  учебната 2021/ 2022 г. и е 

валиден до неговото отменяне, актуализация  или изменение. 

§3 В училището действа КТД и Вътрешни правила за работната заплата, които са неизменно 

свързана част към Правилника за вътрешния трудов ред. 

§4. Правилникът е утвърден със Заповед на Директора и с него се запознават служителите и 

работниците на Общо събрание на училището. Всяко нарушение на правилника и вътрешните 

организационно – разпределителни разпоредби, неразделна и неделима част от него, се смята за 

нарушение на трудовата дисциплина и се наказва по КТ, КТД и ВПРЗ на НГСЕИ, гр. Пловдив. 

§5. В училището действат „Вътрешни правила за Работната заплата ”, „Правилник за дейността 

на НГСЕИ“, Планове за работа в различни направления, допълнителни вътрешни разпоредби, 

указания и правилници, организационно – разпределителни документи, които са неразделна 

част от настоящия правилник.  

§ 6. Пушенето в училище, както и употребата на опасни вещества и носенето на опасни 

предмети е строго забранено. 

§7. Екземпляр от ПВТР се съхранява при Директора на училището и се поставя на видно място 

в учителската стая. Екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред се предоставя на 

синдиката в училището и на ръководството на училището. 

 

 

Правилникът за вътрешния трудов ред е разгледан, актуализиран и приет на редовно заседание 

на Педагогическия съвет и на проведено Общо събрание, Протокол № 1  от 15.09.2020 година.  

Актуален е за всяка следваща учебна година, ако няма промени. 

 

Директор Николай Томов 

Главен счетоводител Екатерина Славчева 

Председател на синдикат Михаела Иванова 
  

 

 


