
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.5 КЪМ СФУК 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ 

ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И 

ИНОВАЦИИ 

БУРГАС 

Педагогическите специалисти и административния персонал в Професионална гимназия по 

компютърно програмиране и иновации има следните задължение по спазване на 

вътрешния трудов ред: 

Педагогически персонал 

Чл. 44. Педагогическият съветник/Психолога/ на училището ръководи и подпомага 

методически работата на учителите по отношение на възпитателния процес. Има служебни 

контакти с педагогическия персонал и учащите, с държавни и общински служби, 

лаборатории за разработване на психологически тестове и материали. 

/1/ Педагогическият съветник/Психолога/ носи отговорност за: 

1. психичното развитие и здраве на учениците и педагогическия екип на училището; 

2. своевременното решаване на възникнали конфликти учители – ученици; 

3. навреме подадена до директора информация за психологическото състояние на ученици 

и учители; 

4. поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и отчитаща дейността на 

педагогическия съветник; 

5. запазване на професионалната тайна; 

6. ефективното провеждане на индивидуалните и групови консултации; 

7. използването на валидизиране помощни средства (тестове, анкети и друг 

инструментариум); 

8. точно и в срок изпълнение на поставените задачи; 

9. неизпълнение на заповеди и разпоредби, издадени от директора. 

/2/ Педагогическият съветник/Психолога/ има право да: 

1. да посещава уроци, съвети, съвещания и др. с цел получаване на информация и 

впечатления за отделните ученици, класове и учители; 



2. да се запознава с учебната и училищна документация; 

3. да провежда индивидуални и групови психологически изследвания и въздействия в 

учебно и извънучебно време; 

4. да информира, обобщава и популяризира своята работа в средствата за научна и масова 

информация; 

5. да води курсове, факултативни и други групи с ученици, учители, родители; 

6. да взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия; 

7. да прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, 

която изпълнява; 

8. да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си. 

/3/ Педагогическият съветник/Психолога/ е длъжен да: 

1. Проучва и подпомага: 

 психичното развитие и здраве на учениците в училище; 

 образователния и професионалния избор на учениците; 

 адаптирането на учениците към училищния живот; 

2.Осъществява диагностична дейност както следва: 

 на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици; 

 затрудненията в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера на 

учениците; 

 идентифициране на надарените ученици, както и на ученици със специфични 

образователни потребности; 

 за подпомагане на училищното и професионалното ориентиране и насочване на 

учениците. 

3.Извършва индивидуална и групова консултативна дейност на: 

 ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с 

връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие; 

 учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците и колегите 

им; 

 родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и 

интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, 

професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като 

институция – училищно ръководство, учители, училищно настоятелство. 

4.Осъществява обучения за: 

 развитие на социални умения и правене на социални избори; 



 решаване на проблеми, свързани с рисково за здравето поведение – ограничаване 

на злоупотребата с психоактивни вещества (тютюнопушене, алкохол, наркотици), 

превенция на зависимостите, рисково сексуално поведение и др.; 

 изграждане на умения за справяне с различните форми на насилие. 

5. Консултира училищното ръководство и учителите по отношение на: 

 разработване на училищни правилници, програми и проекти; 

 училищния климат; 

 решаване на проблеми на училищното развитие. 

6. Посредничи при взаимодействия при решаване на конфликти между ученици, учители, 

родители и училищно ръководство. 

7. Да спазва професионалната етика. 

8. Да спазва професионалната тайна. 

9. Да зачита и защитава личното достойнство на учителите и учениците. 

10. Като член на педагогически съвет консултира училищната комисия за превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

11. Да поддържа контакти с общински структури, консултантски центрове и др. 

12.С пазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от 

КТ 

13. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред. 

14. При необходимост е на разположение и в извънработно време. 

15. Поддържа приличен външния си вид. 

16. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за 

безопасна работа, критериите за добро обслужване, процедурите за ефективно 

осъществяване на дейността. 

17. Повишава професионалната си квалификация. 

Чл.45. Учителят, старши учителят и главният учител е длъжен да предоставя на 

работодателя работната си сила за изпълнение на конкретна трудова функция-обучение и 

възпитание на учениците. 

Чл.46. Учителят, старши учителят и главният учител е длъжен да спазва трудовата 

дисциплина и да изпълнява всички разумни изисквания на училищния директор. 

Чл.47. Учителят, старши учителят и главният учител е длъжен да изпълнява работата 

и трудовите си задължения точно и добросъвестно и да спазва училищните правилници. 

Чл.48 (1) Учителят, старши учителят и главният учител имат право : 



1. избира организацията, методиката и средствата на обучение; 

2. избира формите и времето за текущ контрол на знанията и на уменията на 

учениците, съобразявайки се с Правилника за дейността на училището; 

3. участва при обсъждането на провежданата от него образователно – възпитателна 

работа; 

4. има право да бъде председател или член ( или квестор ) на комисия по 

провеждане на поправителни, приравнителни изпити или изпити за промяна на оценката, 

държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование, държавни зрелостни 

изпити за придобиване на професионална квалификация, външно оценяване, както и на 

изпити на ученици на самостоятелна или на индивидуална форма на обучение, 

съобразявайки се с произтичащите от това задължения; 

5. провежда училищен кръг на олимпиади по предмета, по който преподава; 

6. ползва Главна книга, Книга за подлежащите, Регистрационна книга и Дневници; 

7. избира начините и формите за поддържане на професионалното си равнище и за 

повишаване на квалификацията си; 

8. ползва безпрепятствено техническите средства; 

9. ползва придобивките, договорени в КТД ( при условие, че е член на синдикална 

организация или се е присъединил към договореностите по установения в КТ ред ); 

10. получава своевременно трудовото си възнаграждение, средствата от фонд СБКО, 

парични награди и представително облекло, при условие, че причините за закъснението не 

са в училищните органи; 

11. ползва платен и неплатен годишен отпуск след писмено разрешение на 

Директора; 

12. членува в професионални организации и да взема участие в работата на 

регионалните и националните им органи; 

13. да дава мнения и да прави предложения по дейността на училището до 

административните органи в системата на народната просвета; 

14. участва в определяне стратегията на училището, при разработването на 

училищния учебен план и другите планове на училището и при вземане на решения за 

организиране на дейности извън учебния план; 

15. избира варианти на учебници, учебни пособия и помагала, помощна литература 

и други; 



16. прилага педагогически иновационни идеи, концепции, методи, технологии и 

средства на обучение; 

17. избира организационни форми на обучение и на възпитателни въздействия; 

(2) Учителят, старши учителят и главният учител е длъжен да: 

1. изпълнява задълженията си, определени в КТ, в нормативните актове в системата 

на народната просвета и в длъжностната характеристика; 

2. изпълнява нормата за задължителна преподователска работа, определена с 

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормите на преподавателска работа на МОН, като работи 

за постигане от учениците на държавните изисквания за знания, умения и навици; 

3. изготвя тематични разпределения на учебния материал и други планове за 

организиране на образователно – възпитателния процес възложени от училищното 

ръководство; 

4. извършва предварителна научна и методическа подготовка за всеки урок, 

свързана с особеностите на класа и учениците; 

5. контролира самоподготовката на учениците, като оценява знанията и уменията 

им по начин, посочен в ЗПУО и / или в Правилника за дейността на училището; 

6. вписва оценките на учениците в Дневника на класа и в Ученическите книжки 

веднага след оформянето им; 

7. оформя срочни и годишни оценки съгласно Наредба № 11 от 01.09.2016 г.г. за 

системата на оценяване; 

8. провежда консултации с учениците по график, утвърден от Директора; 

9. спазва разпоредните на Правилника за дейността на училището по отношение на 

освобождаването на учениците от учебни занятия; 

10. поддържа връзка с родителите / настойниците на учениците, на които 

преподава; 

11. води стриктно документацията, за която отговаря, като спазва Наредба № 8 / 

2016 за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование; 

12. спазва точно училищния учебен план, учебните птограми, седмичното 

разписание на часовете, графика за провеждане на учебни занаятия и работното време, 

приети в училище; 

13. дежури в училище по график, утвърден от Директора; 



14. участва в работата на Педагогическия съвет и в служебни мероприятия, 

организирани в училище; 

15. изпълнява решенията на Педагогическия съвет и законосъобразните решения на 

Директора, както и препоръките на контролните органи на РУО – Бургас и МОН; 

16. поддържа и повишава професионалната си компетентност по самостоятелен път 

или като участва в организирани от училището и извън него квалификациопнни форми; 

17. спазва тайната на поверителните материали, използвани в училище; 

18. не предоставя на ученици и на външни лица Дневници и друга документация; 

19. няма право да дава частни уроци на ученици, които обучава и на лица, които ще 

се явяват на изпит в училище и да събира парични суми от учениците за каквито и да било 

цели; 

20. не пуши и не употребява алкохол и други упойващи вещества в училище в 

присъствие на ученици; 

21. съзнателно подпомогнал извършването на актове на дискриминация, носи 

отговорност по силата на ЗЗД; 

22. не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, 

народност, етническа принадлежност и религия; 

23. уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни 

часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

24.  да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението 

му на учител и на добрите нрави; 

25. незабавно подава информация в РУ на МВР и на съответните отдели на закрила 
на детето към дирекциите  „Социално подпомагане”  за случаите, при които има жертви на 
насилие или в риск от насилие и при кризисна ситуация, установени  на територията на 
училището; 

26. 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; 

27. 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; 

28. да замества отсъстващи учители във време, когато няма учебни часове по 

седмичното разписание. 

29. дежурят в училище в дните, когато нямат учебни часове с цел заместване на 

отсъстващи учители/възпитатели- при необходимост по разпореждане на директора. 



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

(3) Старши учителят изпълнява и следните специфични задължения: 
а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния 

учебен предмет или модул в училището или по съответното направление в детската 
градина; 

б) 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; 

в) използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на 
образователно-възпитателния процес; 

г) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността " учител"; 
д) участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по 

реализирането им. 
(4) Главният учител изпълнява и следните специфични задължения: 
а) планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището - 

за етап и/или степен; 

б) участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно 

оценяване в училището; 

в) обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от 

външни оценявания за училището; 

г) консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" 

в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците; 

д) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното 

им развитие; 

е) 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; 

ж) организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и 

провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в 

училището; 

з) координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които 

участва училището; 

и) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и 

вида на училището; 

(5)Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на 
учителя или в друго удобно за двете страни време. 



(6) Учителят, старши учителят и главния учител имат следните отговорности: 

1. работи за постигане от учениците на знания, умения и навици съгласно ДОС; 

2. работи за изучаване на индивидуалните особености на учениците, на техните 

наклонности и интереси и за правилното им професионално ориентиране; 

3. следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването на здравно 

– хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес; 

4. инструктира учениците, контролира спазването на правилника за ЗБУТ; 

5. зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всеки 

ученик и не прилага форми на психическо и физическо насилие върху учениците; 

6. грижи се за живота и здравето на учениците по време на учебния процес и при 

организирани училищни и извънучилищни мероприятия; 

7. грижи се за състоянието на МТБ, която ползва, и за организиране на нейното 

осъвременяване и обогатяване; 

8. отговорен е за виновно неизпълнение на професионалните си задължения и за 

нарушаване на трудовата дисциплина съгласно КТ; 

9. отговорен е за щети, нанесени от ученици, външни лица или друг персонал, по 

време на неговото дежурство в съответствие с Правилника за дейността на училището. 

Чл.49. Учителят има право да отстранява ученик от учебен час или от извънурочни и 

извънучилищни дейности съгласно Правилника за дейността на училището. 

Чл.50. (1)Учителят се явява на работа 15 минути преди започване на учебното време, 

влиза в час в момента на втория звънец и не задържа учениците след биенето на звънеца 

за излизане от час. 

(2) Учителят се явява на работа 30 минути преди началото на учебните занятия, 

когато е дежурен по график, утвърден от директора. Изпълнява задълженията си, 

разписани в Правилника за дейността на училището. 

Чл.51. Когато учителят е и класен ръководител, изпълнява и задълженията си като 

такъв, които са разписани в Правилника за дейността на училището. 

Чл.52. Уведомява съответния заместник директор при отсъствие от работа по 

здравословни причини с цел организиране на заместването и представя болничен лист в 

срок от 3 работни дни. 



Чл.53. Предварително писмено уведомява Директора1 при извеждане на учениците 

извън училищната сграда на наблюдения, практически занимания, изложби, концерти, 

екскурзии и други и изготвя необходимата документация. 

Чл.54. При участие на учениците в регионални или други състезания учителят, 

придружаващ училищния отбор е длъжен да подготви следните документи: списък на 

отбора; рождена дата на състезателите, подписан от учителя водач и от Директора и 

заверен с печата на училището; лична карта; лична ученическа карта; при необходимост – 

Удостоверение за раждане; документ за пред състезателен медицински преглед с вписани 

датите и мястото на прегледа, името и печата на лекаря, както и състезанието, за което е 

извършен прегледът; застрахователна полица „Злополука”, отборна по вид спорт, 

осигуряваща застрахователна защита на отбора. 

Чл.55. След приключване на учебните занимания за деня попълва учебното 

съдържание в електронния дневник на гимназията. 

Чл.56. Учителите нанасят материала в дневника на съответната паралелка за деня от 

акаунта предоставен от гимназията и нанася всички отсъствия и забележки. 

Чл.57. Забранено е на учителите да организират дейности с учениците на 

политическа, религиозна и етническа основа. 

Чл.58. Учителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени от директора 

графици в училище. 

Учител и Старши учител в група за целодневна организация на учебния 

ден(възпитател) 

Чл.59. Изпълнява всички задължения на учителя и на старши учителя, носи 

отговорностите им  и се ползва с техните права. 

Чл.60. Води самоподготовката, организирания отдих и заниманията по интереси с 

учениците. 

Чл.61. Носи отговорност за резултатите от образователно – възпитателната дейност 

на учениците заедно с останалите преподаватели и поддържа постоянни 

взаимоотношения с класните ръководители и учителите. 

Чл.62. Следи и отговаря за редовното присъствие на учениците и взема 

необходимите мерки при направени нарушения. 

Чл.63. Поддържа контакти с родителите на учениците от група за целодневна 

организация. 

                                                           
1 НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.  Приета с ПМС № 
365 от 21.12.2016 г. Указание № 1 от 1998 г. и Заповед № РД-09-387 от 27.04.99г. на МОН при организиране на училища 
сред природата, ученически екскурзии, отдих и туризъм. 



Непедагогически персонал 

Чл.64. Основните задължения по трудовото правоотношение се урежда съгласно КТ, 

длъжностните характеристики, училищния правилник, ЗПУО. 

Чл.65. При изпълнение на работата, за която са се уговорили, работниците и 

служителите са длъжни да: 

 общуват и да обработват служебната документация на книжовен български език; 

 спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се 

уговорили; 

 се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното 

време; 

 се явяват на работа в състояние, което им позволява изпълнение на възложените 

задачи; 

 неупотребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време; 

 използват цялото работно време за изпълнение на възложените задачи; 

 спазват техническите и технологическите правила, правилника за осигуряване на 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд, училищния правилник и други 

законни нареждания на директора на училището; 

 пазят грижливо училищното имущество и материално-техническата  база, както  и да 

пестят разходването на ел.енергия, вода, горива и други материали; 

 да пазят името на училището, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не 

злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни за 

него сведения; 

 съгласуват работата си  и  си оказват взаимна помощ и съдействие; 

 при отсъствие по здравословни причини информират заместник директора по АСД и 
Завеждащ ТРЗ и представят болничен лист в срок от 3 работни дни; 

 изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, от 

колективния трудов договор и от характера на работата. 

Чл. 66. Счетоводител 

1. Организира, контролира и отговаря за финансово-счетовдната дейност на 
учебното заведение; 

2. Отговаря и следи за своевременното отчитане на паричните средства и 
стоково-материалните ценности; 

3. Своевременно в определените срокове и графици осчетоводява 
документите по съответните сметки. 

4. Контролира инвентаризацията и установяване на резултатите от нея 
5. Изготвя касови и финансови отчети на училището за първостепенния 

разпоредител с бюджетни кредити 



6. Организира и контролира съхраняването на финансово-счетоводните 
документи. 

Чл.67. Библиотекарят 

 осъществява периодично окомплектоване на библиотечния фонд 

 инвентаризира новопостъпилата литература; 

 каталогизира библиотечния фонд; 

 изучава читателските потребности и насочва съответната литература към 
потребителите; 

 издирва , подбира и закупува библиотечни материали; 

 осъществява между библиотечен обмен и дава библиографски справки , 
разпространява информация за ново постъпила литература; 

 създава фондове от методическа литература, списания и вестници; 

 размножава материали, необходими за образователния процес. 

Чл. 68. Завеждащ – административната служба  

(1)ЗАС отговаря за 

 воденето и съхраняването на книгата за регистриране заповедите на 
директори и класьорите към нея; 

 воденето на касовата книга по форма и ред установени в нормативните 
актове; 

 воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните 
отношения с персонала съобразно длъжностната им характеристика 

 съставяне и поддържане на личните досиета на служителите; 

 подготовка на трудовите договори и допълнителните споразумения.  

(2)ЗАС е длъжен да: 

 изготвя заповеди за отпуск и ги докладва на директора за разрешаване; 

 регистрира трудовите договори и изменението им и подава всички видове 
декларации в НАП и НОИ 

 поддържа документален архив – финансово счетоводен на училището; 

 изготвя ведомости за заплати; 

 подготвя проектите на трудово договори и допълнителни споразумения към тях; 

 изготвя удостоверения и служебни бележки, дава справки във връзка с трудови 
възнаграждения на персонала в учебното заведение; 

 извършва касови операции; 

 предава оформени документи и парични средства в банката; 

 поддържа актуална информация на необходимите данни за всички служители в 
училище; 



 изготвя писмени и дава устни справки, по искане на директора, относно персонала 
и всички, свързани с трудовите правоотношения, въпроси; 

 познава и спазва КТ, Правилника за вътрешния трудов ред, инструкциите за 
безопасна работа, критериите за добро обслужване; 

 изпълнява всички задължения по длъжностна характеристика и поддържа 
професионалната си квалификация; 

 изпълнява всички не противоречащи на трудовото законодателство разпоредби на 
Директора и при необходимост да бъде на разположение на работодателя и в 
извънработно време. 

Чл. 69. Домакинът,  

 познава в детайли софтуерния продукт, с който работи; 

 извършва инвентаризации и съставя сравнителни ведомости за установяване на 
резултатите от тях; 

 ежедневно проверява материалната база и чрез класните ръководители отговаря за 
възстановяване на щетите; 

 води регистър за договорите, сключени с училището и следи за тяхното изпълнение; 
съхранява договорите на Община Бургас, касаещи училището; 

 снабдява с материални запаси, ДМА, хигиенни материали и др.; 

 следи срока на износване на работното облекло; 

 спазва приетите училищни правила за класифициране на счетоводните документи и 
регистри; 

 снабдяване, съхраняване и ползване на стоково-материални ценности, инвентар и 
задължителната училищна документация; 

 прави предложения за бързо отстраняване на аварии; 

 сигнализира директора за действия, които застрашават сигурността и здравето на 
ученици и учители; 

 изпълнява всички разпоредби на ППО и РЗИ като води санитарно хигиенен журнал 
на училището; 

 следи за поддържането на хигиената на училищната сграда. 

 организира дейността на хигиенистките и работника поддръжка; 

 изпълнява изискванията, произтичащи от нормативните документи и стандарти за 
снабдяването, съхраняването и изразходването на стоки, материали и ценности, 
счетоводната отчетност в раздел „приемане, заприходяване и раздаване на стоки, 
материали и ценности”; 

 изпълнява всички не противоречащи на трудовото законодателство разпоредби на 
Директора и при необходимост да бъде на разположение на работодателя и в 
извънработно време. 

Чл.70. Техническият секретар, 

 подготвя документация за провеждане на изпити, олимпиади, състезания и др.; 



 съхранява архива на училището, свързан с образователния процес; 

 попълва, актуализира и поддържа електронната база данни на училището; 

 информира съответните длъжностни лица за издадените заповеди на директора; 

 изготвя удостоверения и свидетелство за основно образование и дубликатите им. 

Чл.71. Секретарят, 

 подготвя документация за провеждане на изпити, олимпиади, състезания и др.; 

 съхранява архива на училището, свързан с образователния процес; 

 попълва, актуализира и поддържа електронната база данни на училището; 

 информира съответните длъжностни лица за издадените заповеди на директора; 

 изготвя удостоверения и свидетелство за основно образование и дубликатите им; 

 следи кореспонденцията на директора в сайта на РУО Бургас и електронната поща 
на училището; 

 следи, изготвя и оформя входяща и изходяща кореспонденция на училището; 

 изготвя служебни бележки на учениците. 

Чл.72. Огнярът, 

 отговаря за подготовката на котлите и отоплителната инсталация за въвеждане в 
експлоатация през отоплителния сезон; 

 по време на отоплителния сезон задейства котлите съобразно метеорологичните 
условия с цел поддържане на необходимата температура за провеждане на 
образователен процес; 

 по време на отоплителния сезон работи по график, утвърден от директора, със 
сумарно работно време; 

 по време на ваканции през отоплителния сезон отоплителната система работи на 
икономичен режим, поддържащ температура в стаите не по-малка от 10°; 

 води необходимата документация и следи за доставката на горива, като информира 
заместник директора по АСД за заявка на необходимото гориво по количество и вид; 

 следи за правилната работа на отоплителната система и при проблем информира 
обслужващата абонамента фирма и заместник директора по АСД/ директора; 

 поддържа висока хигиена в помещенията и спазва всички изисквания и нормативи 
на противопожарната и електро безопасност; 

 извън отоплителния сезон работи, като чистач – портиер. 

Чл.73. Работник ремонт и поддръжка, 

 Извършва редовен преглед на оборудването и правилното им функциониране и се 



отчита пред ръководството 

 Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства и дейности по 
ремонтирането им- отстранява повреди, дребни поправки, ремонти и монтаж; 

 Отговаря за поверените му инструменти и материали; 

 Отчита вложените по поддръжката и ремонтите резервни части и материали; 

 Поддържа съоръженията в двора и тревните площи 

 Извършва товаро-разтоварни дейности; 

 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността. 

Чл.74. Хигиенист, 

 Спазва всички санитарни изисквания; 

 Почистват санитарните помещения и коридорите три пъти дневно; 

 Почистват двора ежедневно; 

 След приключване на първата смяна  почистват кошчетата в класните стаи и 
забърсват чиновете и первазите; 

 След приключване на учебните занятия за деня почистват класните стаи – измитат, 
измиват и забърсват чинове и первази с дезинфектиращ препарат, проветряват 
стаите; 

 Основно почистване на класните стаи през всяка ваканция; 

 Когато се налага дежурят в почивни дни по предварително приет график при 
спазване разпоредбите на КТ. 

Чл.75. Общ работник, 

 Работи съвместно с огнярите; 

 Подпомага работника по ремонт и поддръжка; 

 Отговаря за поверените му инструменти и материали; 

 Поддържа съоръженията в двора и тревните площи 

 Извършва товаро-разтоварни дейности; 

 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността. 

Чл.76. Педагогическите и непедагогическите специалисти имат право: 

1. на своевременна, достоверна и разбираема информация относно училищните 

дейности и дела; 

2. да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за 

професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна и 

справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. 



 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ 

Раздел I Редовно работно време 

Чл.77. Училищният директор е с ненормирано работно време. 

(1) Работното време на Директора е:  

08:00 – 17:00 часа, 

 с почивки както следва: 

от 10:00 – 10:15 часа,  

от 12:00 до 12:30 часа  

и от 15:00 до 15:15 часа  

(2) Работното време на Заместник директор по учебната дейност е 

08:00 – 17:00 часа, с почивки както следва:  

от 10:15 – 10:30 часа,  

от 12:30 до 13:00 часа  

и от 15:15 до 15:30 часа. 

 (3) Работното време на педагогическия съветник и психолога за работа с ученици, 

учители и родители е:  

8:00 – 17:00 часа с почивка 12:00 – 13:00 часа 

(4) Началото и краят на работното време на учителите е:   

 Началото на работното време на учителите е 15 минути преди започване на първият 

му за деня час 

 Работното време на учителите е 8 часа дневно.  

 Възпитателите в Общежитието са на сумарно отчитане на отработеното работно 

време по график съставен от  

Чл.78. (1) Работното време на психолога, учителите, старши учителите, главните 

учители, учителите в група за целодневна организация и старши учители в група за 

целодневна организация е 8 часа дневно 

(2) В рамките на установеното работно време психолога, учителите, старши 

учителите, главните учители, учителите в група за целодневна организация и старши 

учители в група за целодневна организация са длъжни да бъдат в училище за: 

1. изпълнение на задължителната норма преподавателска заетост съгласно Наредба 

№3 от 18. 02. 2008 г. на МОН за нормите за задължителна преподавателска работа и 

нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета и утвърдения 

Списък –Образец №1 за учебната година; 

2. участие в педагогически съвети и провеждани оперативки; 



3. класни и общи родителски срещи; 

4. сбирки на екипите за образователна подготовка и училищните комисии; 

5. провеждане на възпитателна работа; 

6. провеждане на консултации с учениците и допълнителна работа с тях; 

7. срещи с родителите; 

8. други задачи, възложени за изпълнение от директора и произтичащи от 

заеманата длъжност. 

9. заместват, отсъстващи учители по време, в което нямат учебни часове съгласно 

седмичното разписание; 

 (3) След изпълнение на изброените в предходната алинея 2 задачи учителите могат 

да бъдат извън училище за подготовка и самоподготовка на учебния процес. 

(4) Начинът за отчитане на работното време по време на учебен процес става чрез 

отразяване на урочните единици в дневниците на паралелките. 

Чл.79. По време на ваканциите педагогическите специалисти дежурят в рамките на 

осемчасов работен ден от 08:00 до 16:30 часа, с обедна почивка от 12.00 до 12.30 часа. 

(2) Начинът на отчитане на работното време по време на ваканциите става, като се 

положи собственоръчно подпис в присъствена тетрадка от учителите в 08:00 часа в 

учителската стая. 

Чл.80. (1) Непедагогическият персонал е на 8-часов работен ден, както следва: 

Длъжности Работно време 

Заместник  директор АСД 

 

 

Учители и Възпитатели 

 

 

 

 

 

 

от 8:00 до 17:00 часа  

почивки от 09:45 до 10:00 часа, 13:00 до 

13:30 часа и от 15:30 до 15:45 часа 

 

от 8:00 до 17:00 часа  

почивки от 09:45 до 10:00 часа, 13:00 до 

13:30 часа и от 15:30 до 15:45 часа 

от 9:00 до 18:00 часа  

почивки от 09:45 до 10:00 часа, 13:00 до 

13:30 часа и от 15:30 до 15:45 часа 

 

 



Ръководител компютърно обслужване 

 

 

 

ЗАС/ТРЗ 

 

 

Технически секретар 

 

 

Медицинска сестра 

от 8:00 до 17:00 часа  

почивки от 09:45 до 10:00 часа, 13:00 до 

13:30 часа и от 15:30 до 15:45 часа  

и по време на дистанционната работа. 

 

от 8:00 до 17:00 часа 

почивки от 10:00 до 10:15 часа, 12:00 до 

12:30 часа и от 15:00 до 15:15 часа 

от 8:00 до 17:00 часа 

почивки от 10:15 до 10:30 часа, 12:30 до 

13:00 часа и от 15:15 до 15:30 часа 

от 8:00 до 17:00 часа 

почивки от 09:45 до 10:00 часа, 13:00 до 

13:30 часа и от 15:30 до 15:45 часа 

Работник по ремонт и 

поддръжката/портиер 

 

Огняр/Работник по ремонт и поддръжка – 

извън отоплителен сезон 

от 7:00 до 16:00 часа  

почивки от 09:00 до 09:15 часа, 12:00 до 

12:30 часа и от 14:00 до 14:15 часа 

от 8:00 до 17:00 часа  

почивки от 10:00 до 10:15 часа, 12:00 до 

12:30 часа и от 15:00 до 15:15 часа 

 

Хигиенисти Първа смяна 07:00 – 15:00 часа 

почивка от 10:00 до 10:30 и от 15:00 до 

15:30 часа 

Втора смяна 09:00 – 17:00 часа 

почивка от 11:00 до 11:30 и от 16:00 до 

16:30 часа 

Трета смяна 11:00 – 20:00 часа 

почивка от 12:30 до 13:00 и от 16:30 до 

17:00 часа 

 

(2) Дежурството на огняря в отоплителния сезон може да се осъществява, чрез 

месечен график, утвърден от директора  и сумарно отчитане на работното време. 



(3) Ръководителя компютърно обслужване може да работи до 50% от работните дни 

в месеца дистанционно, чрез месечен график, утвърден от директора  и сумарно отчитане 

на работното време. 

Чл.81 За подобряване организацията на технологичния процес в училище 

директорът може да издаде заповед за работното време на персонала. 

Раздел II Почивки 

Чл.82 Почивките в работния ден се ползват при спазване на изискванията на раздел 

III от КТ и Наредба за работното време, почивките и отпуските. 

Чл.83. Начинът на отчитане на работното време на персонала по чл.79 става с 

присъствена тетрадка при портиерите и подлежи на контрол от заместник директорите. 

Чл.84. Почивките в работния ден се ползват при спазване изискванията на раздел III 

от КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските. 

Чл.85. Непедагогическият персонал ползва почивки от 60 минути, които не се 

включват в работното време(описани са в чл.80, ал.1) 

Чл.86. Празничните дни през учебната година се ползват съгласно чл. 154 от КТ. 

Чл. 87. Продължителността на между дневната непрекъсната почивка в училището 

е 12 часа 

Чл.88. (1) Седмичната почивка в училището е в събота и неделя. 

(2) Продължителността на седмичната почивка в училището е не по-малко от 24 

часа. 

Раздел ІІІ Отпуски 

Чл.89. Отпуските на педагогическия и непедагогическия персонал в училището се 

определят и се ползват при спазване на разпоредбите на КТ и Наредба за работното време, 

почивките и отпуските. 

Чл.90. Директорът ползва платен годишен отпуск в размер на 56 работни дни, от 

които по чл.155 ал.3 от КТ - 48 раб.дни и 8 работни дни като член на съюза на 

работодателите за работа на ненормиран работен ден. 

Чл.91. (1) Учителите, старши учителите ползват платен годишен отпуск на основание 

чл.155 ал.З от КТ и чл.24, ал.1 от НРВПО в размер на 48 раб. дни и 8 работни дни по КТД 

(2) Платеният годишен отпуск на учителите се ползва през ваканциите, като по 

изключение, когато важни причини налагат това, може да се ползва и през учебно време. 

Чл.92. По-големи размери на платения годишен основен и удължен и допълнителен 

отпуск на членовете на трудовия колектив в училище могат да се уговарят в КТД, както и 

между страните на трудовото правоотношение. 



Чл.93. (1)  За всяка календарна година се изготвя график за дежурство в училище по 

време на ваканциите. 

 (2) Графикът трябва да гарантира нормалното осъществяване на дейността в 

съответната структура, според определените от работодателя минимален брой работници 

или служители за осъществяване на съответната дейност. 

(3)  Графикът се изготвя от Заместник-директорите. 

(4)  Графикът се утвърждава от Директора. Той влиза в сила от момента на 

утвърждаването му.  

(5) Директорът не утвърждава график, който не отговаря на изискванията за 

нормално осъществяване на съответната дейност. 

Чл.94  Работниците и служителите ползват полагаемия им се годишен отпуск след 

като са подали най-малко в седемдневен срок заявление за ползване на платен отпуск и са 

получили предварително писмено съгласие на директора, като същият се ползва на части 

при спазване на утвърдения график по чл.93. 

Чл.95.  Работниците или служителите ползват неплатен отпуск само с писмено 

разрешение от страна на работодателя. 

 


