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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса на обучение 

и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и учениците съобразно 

Закона за предучилищното и училищното образование и Държавните образователни стандарти в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и 

уважение на човешката личност.  

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, учителите, учениците и 

служителите в училището, както и за всички други лица, които се намират на територията на 

училището. Той се предоставя и на охранителната фирма, за коректна съвместна дейност.  

Чл. 3. (1) Основните цели на училищното образование са:  

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на 

всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите 

му;  

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация и 

активен граждански живот в съвременните общности;  

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;  

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието 

и реализацията им;  

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;  

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на демокрацията и 

правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното гражданско участие;  

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, езиковата и 

религиозната идентичност на всеки гражданин;  

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с увреждания;  

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;  

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и техните 

взаимовръзки;  

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

(2) Училището провежда политики за повишаване на качеството на образованието и предотвратяване 

на ранното отпадане на учениците от училище. 

Чл. 4 (1) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва 

от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.  

(2) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване 

на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена 

при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование.  

(3) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато 

здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен 

в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.  

(4) Училището осигурява индивидуално обучение за ученици в задължителна училищна възраст, които 

съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна 

форма. 

Чл. 5. (1) Училищно образование в ОУ „Христо Смирненски“ е безплатно за всички ученици.  

(2) Училищното образование  ОУ „Христо Смирненски“ е безплатно и след задължителната училищна 

възраст за:  

1. българските граждани;  

2. гражданите на друга държава членка;  

3. гражданите на трети държави:  

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната;  

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и за членовете на 

техните семейства;  



в) приети по актове на Министерския съвет;  

г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден;  

д) за които това е предвидено в специален закон; 

е) търсещи или получили международна закрила в страната. 

(3) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за обучението, 

осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната база за обучение и 

за развитие на интересите и способностите на децата и учениците. 

(4) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили задължителната училищна възраст, 

се обучават в държавните и в общинските училища срещу заплащане на такси в размер, определен с 

тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

Чл. 6. (1) Училищното образование в ОУ „Христо Смирненски“, гр. Червен бряг е светско.  

(2) Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрити на 

учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.  

(3) В ОУ „Христо Смирненски“ религиите се изучават  в исторически, философски и  културен план 

чрез учебното съдържание на различните учебни предмети. 

(4) Не допуска пропагандирането на политически схващания и идеологии. 

Чл. 7. Официален език, на който се провежда обученито и възпитанието на учениците, е  българският 

език. 

Чл. 8. (1) На  учениците в  училищното образование се осигуряват условия за усвояване на български 

книжовен език.  

(2) Усвояването на българския книжовен език е задължително за всички деца и ученици, които се 

обучават в системата на училищното образование.  

(3) Усвояването на българския книжовен език се свързва с изисквания към устната и към писмената 

реч.  

(4) Степента на усвояване на българския книжовен език от учениците се установява и чрез 

националните външни оценявания. 

Чл. 9. Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на училищното 

образование чрез:  

1. обучение по образователното направление и по учебния предмет Български език и литература;  

2. обучение по останалите образователни направления и учебни предмети, по които обучението се 

осъществява на български език;  

3. процеса на общуването на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с децата и 

учениците.  

Чл. 10. Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат децата и учениците при 

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

предмети, с изключение на Чужд език, Майчин език и на учебните предмети, които се изучават на чужд 

език. 

ГЛАВА ВТОРА 

УЧИЛИЩА 

Раздел I 

Общи положения 

Чл. 11. ОУ „Христо Смирненски” е институция в системата на училищното образование, в която се 

обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване на клас и етап 

и/или за придобиване на степен на образование. 

Чл. 12. (1)  ОУ „Христо Смирненски” осъществява своята дейност въз основа на принципа на 

автономията и в съответствие с нормативните актове, като:  

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

2. урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие с този закон и подзаконовите актове 

по прилагането му;  

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

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

култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци;  

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

образованието.  



(2) Автономията на училището включва и правото самостоятелно да избират и съставят свои учебни 

планове, да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определят 

учебните предмети и да разработват учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО. 

Чл. 13. (1) Училището е юридическо лице и има: 

1. наименование: Основно училище  „Христо Смирненски”; 

2. седалище и официален адрес: гр. Червен бряг,  ул. ”Отец Паисий” № 37-39; 

3. собствен кръгъл печат; 

4. печат с изображение на държавния герб, който се полага върху свидетелството за основно 

образование и дубликатите на свидетелството за основно образование; 

5. банкова сметка; 

6. данъчен номер и шифър по Булстат; 

7. символи:  

7.1. училищно знаме с червен цвят и с размери 180/100 см., с лика на името на патрона Христо 

Смирненски и годините на раждането и смъртта му. Училищното знаме се приема и предава от випуск 

на випуск на 15 септември от избрани от Педагогическия съвет знаменосци по предложение на 

Училищния ученически съвет, носи се от определените за годината знаменосец и асистенти на местни 

и училищни празници и тържества, а в останалото време се съхранява при директора на училището. 

7.2. национален флаг: издига се над административния сектор на училищната сграда на 15 септември 

при откриването на учебната година под звуците на националния химн. 

 (2) ОУ „Христо Смирненски”  има право да: 

1. притежава собствено недвижимо имущество и да се разпорежда с него; 

2. предоставя учебната база и имуществото под наем за извършване на педагогически услуги с 

разрешение на МА и ако не е във вреда и при спазване на възпитателния и образователния процес, при 

спазване на санитаро-хигиенните изисквания и условията за безопасност на труд.   

3. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства; 

4. създава и натрупва фондове; 

5. определя вътрешната си организация и училищните символи и ритуали; 

6. подбира кадрите си; 

7. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание; 

8. издава държавни документи за завършен клас и образователна степен; 

9. се сдружава с юредически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие в 

международни програми и проекти, без да нарушава държавните интереси. 

(3) ОУ „Христо Смирненски” носи отговорност за: 

1. изпълнение на държавните образователни стандарти; 

2. създаване на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението; 

3. законосъобразно изразходване на бюджетните и извънбюджетните средства и опазване на 

материално – техническата база; 

4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават 

правата и свободите на личността или нарушават учебно – възпитателния процес. 

Чл. 14.  Като юридическо лице ОУ „Христо Смирненски” се представлява от директора, Светозар 

Георгиев Милчев, чиито права и задължения се уреждат с настоящия Правилник. 

Чл. 15. (1) Училището е общинско. В него могат да се обучават и ученици от други общини. 

(2) Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и 

управление.  

Чл. 16. Училището се финансира от: 

1. средства по бюджета на община Червен бряг, разпределени от кмета на СО по формула, утвърдена от 

СОС; 

2. собствени приходи от: 

а. дарения и целеви средства; 

б. инициативи на Училищното настоятелство. 

Чл. 17.  ОУ  „Христо Смирненски” е средищно училище. 

(1) В училището се обучават ученици от населени места на територията на общината, в които няма  

училище.  

(2) За учениците по ал. 1  се осигурява:  

1. целодневна организация на учебния ден;  



2. обедно хранене, организирано в помещения в съответствие с държавния образователен стандарт за 

физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата 

и центровете за подкрепа за личностно развитие.  

(3) За учениците по ал. 1  се осигурява транспорт.  

(4) Училището се включва в списък, приет от Министерския съвет по предложение на министъра на 

образованието и науката въз основа на решение на съответните общински съвети и обнародван в 

"Държавен вестник". Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември.  

(5) Критериите за включване в списъка по ал. 5 се определят с акт на Министерския съвет, като те 

гарантират минимизиране на времето за пътуване на учениците и осигуряват условия за осъществяване 

на образователния процес в съответствие с държавните образователни стандарти. 

 

Раздел II 

Училищно образование и подготовка 

Чл. 18. (1) Според етапа или степента на образование ОУ „Христо Смирненски” е основно. 

(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас включително в 

два етапа, както следва:  

1. начален – от I до IV клас включително;  

2. прогимназиален – от V до VII клас включително. 

Чл. 19. (1) Училищното обучение се осъществява чрез общообразователна, разширена и допълнителна  

подготовка. 

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на следните общообразователни 

учебни предмети: 

1. български език и литература - с два отделни компонента, български език и литература; 

2. чужд език – английски и руски език; 

3. математика; 

4. компютърно моделиране; 

6. информационни технологии; 

7. човекът и обществото; 

8. история и цивилизации; 

9. география и икономика; 

12. околен свят; 

13. човекът и природата; 

14. биология и здравно образование; 

15. физика и астрономия; 

16. химия и опазване на околната среда; 

17. музика; 

18. изобразително изкуство; 

19. технологии и предприемачество; 

20. физическо възпитание и спорт. 

(3) Разширената подготовка се осъществява чрез изучаване на общообразователните  учебни предмети 

по  ал. 2, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование.   

(4) В разширената подготовка се осъществява обучение по учебния предмет хореография, както и по 

учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, 

населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, 

патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което 

присъства интегрирано в други учебни предмети. 

(5) Допълнителната подготовка се придобива чрез обучение във факултативните учебни часове по 

предмети, модули или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на 

учениците и подкрепящи заложбите им: Вокална група и група по Изобразително изкуство и се 

определя в учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

 

Раздел III 

Училищен учебен план 

Чл. 20. Разпределението на учебните предмети или модули за придобиване на училищната подготовка 

се включва в училищния учебен план. 



Чл. 21. (1) ОУ „Христо Смирненски” въз основа на съответния рамков или типов учебен план 

разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си.  

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

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

предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.  

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на 

директора, като не може да се променя през учебната година.  

Чл. 22. (1) Учениците имат право да завършат обучението си в определен етап от степента на 

образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище, 

освен ако друго не е предвидено със закон.  

(2) Правото по ал. 1 не се отнася до условията и реда за завършване на съответния етап на 

образованието.  

(3) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през 

учебната година, от която обучението продължава. 

Чл. 23. (1) Извън часовете предвидени да се изучават в раздел А, раздел Б и раздел В в учебния план се 

включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на 

спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра 

на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.  

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

изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.  

(3) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически 

специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" 

или "треньор" по даден вид спорт.  

(4) Обучението и дейностите по ал. 1 може да се осъществяват в блок от часове в зависимост от 

проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката.  

Чл. 24. (1) Въз основа на училищния учебен план в ОУ „Христо Смирненски” се разработва 

индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение. 

(2) Индивидуален учебен план се разработва за отделен ученик в съответствие с изискванията на Закона 

за предучилищното и училищното образование и при следните условия:  

1. наличие на обстоятелства, които възпрепятстват обучението на ученика по училищния учебен план;  

2. писмена молба – лична или от родител/настойник с приложени документи, доказващи 

обстоятелствата по т. 1, и посочване на желаната форма на обучение – класно-урочна или в домашни 

условия, както и на продължителността на учебния план;  

3. одобрение на молбата по т. 2 от педагогическия съвет.  

(3) Спецификите в индивидуалния учебен план в сравнение с училищния учебен план за съответната 

паралелка в училището могат да се отнасят до:  

1. отсъствието в раздел А на учебните предмети физическо възпитание и спорт, музика, изобразително 

изкуство, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и това е доказано с медицински документ;  

2. отсъствието в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и 

това е доказано с медицински документ;  

3. отсъствието в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях е 

невъзможно и това е доказано с медицински документ – за учениците със специални образователни 

потребности;  

4. намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети, като намаляването не 

може да бъде повече от 50% за всеки отделен случай.  

(4) Спецификите в индивидуалния учебен план на ученици със специални образователни потребности 

се определят в съответствие с потребностите им от допълнителна подкрепа в обучението.  

(5) Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия съвет и се утвърждава от 

директора на училището.  

(6) Изпълнението на индивидуалния учебен план се контролира ежемесечно от регионалното 

управление на образованието. 

(7) Индивидуалната учебна програма за учениците със специални образователни потребности се 

разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 



(8) Действието на индивидуалния учебен план може да бъде прекратено по писмена молба от страна на 

ученика, за когото е разработен планът, или по предложение на екипа за подкрепа за личностно 

развитие, чрез мотивирано решение на педагогическия съвет на съответното училище, като ученикът 

има право да премине към училищен учебен план за всяка следваща учебна година, при успешно 

приключване на предходната.  

(9) За случаите по ал. 1 е задължително наличието на писмена декларация от родителя, че е съгласен 

детето му да продължи обучението си в същото училище по училищния учебен план. 

 

Раздел IV 

Организационни форми 

Чл. 25. (1) Училищното образование се организира в последователни класове. 

(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред.  

(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми с изключение 

на случаите, предвидени  ЗПУО и настоящия правилник за индивидуалната форма на обучение.    

Чл. 26. (1) Ученици, записани за обучение в даден клас в дневна форма на обучение, в зависимост от 

броя им се организират в паралелки или групи. 

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се 

поставят след номера на класа. 

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, да се 

организират сборни групи от различни паралелки или да се организира индивидуално обучение.  

(4) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, не се допуска 

обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност.  

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

потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план. 

(6) Училището може да организира сборни групи при обучението във факултативните учебни часове, 

при дейностите, свързани с развитието на интересите, способностите и интересите на учениците в 

областите на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите може да се 

формират от ученици от различни класове. 

Чл. 27. (1) Броят на учениците в паралелките, деленето на паралелките на групи и индивидуалното 

обучение се определят с наредба на министъра на образованието и науката. 

(2) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от заместник – директора по учебната 

дейност на училището. 

(3) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички 

паралелки. 

(4) Класният ръководетел организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и 

води задължителната документация за съответната паралелка. 

 

Раздел V 

Учебно и неучебно време 

Чл. 28. (1) Училищното образование се организира в учебни години. 

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

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

Чл. 29. Учебното време за дневна и индивидуална форма на обучение се организира в учебни срокове, 

учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

Чл. 30. (1) Учебната година включва два учебни срока.  

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

(3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на образованието и 

науката по чл. 104, ал. 1 от ЗПУО.  

(4) Общият брой учебни седмици за една учебна година е, както следва:  

1. тридесет и две учебни седмици – от I до IV клас включително;  

2. тридесет и четири учебни седмици – от V до VII клас включително  

Чл.31. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната седмица.  

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на 

труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, 

освен когато учениците са във ваканция. 



(3) Общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е, както следва:  

1. двадесет и два учебни часа – в I и във II клас;   

2. двадесет и пет учебни часа – в III и в IV клас;  

3. тридесет учебни часа – в V, VІ и VІІ клас.  

(4) Часът на класа и учебният предмет “Физическо възпитание и спорт” за провеждане на спортни 

дейностти и на открито се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на 

учебни часове от раздел А и раздел Б. 

Чл. 32. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.  

(2) Учебният ден започва не по-рано от 8:00 часа и приключва не по-късно от 17:30 часа.  

(3) Началото и краят на учебния ден за всяко училище се определя със заповед на директора на 

училището преди началото на всяка учебна година. 

Чл. 33. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:  

1. тридесет и пет минути - в I и II клас;  

2. четиридесет минути - в III–IV клас;  

3. четиридесет и минути – в V–VII клас; 

(2) Продължителността на учебния час по ал. 1, се отнася и за часа на класа и за часа за организиране и 

провеждане на спортни дейности. 

(3) При целодневна организация на учебния ден продължителността на учебния час по ал. 1, т. 3 е 40 

минути. 

Чл. 34. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен час по 

чл. 33, ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед.  

(2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността на 

самоподготовката,  дейностите по интереси и отдих и спорт  при целодневна организация на учебния 

ден.  

(3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на регионалното управление 

на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението и създава организация за 

уведомяване на родителите на учениците и за осигуряване на транспорт на пътуващите ученици.  

Чл. 35. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. 

(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора в началото на учебната 

година и са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 20 минути.  

Чл. 36. (1) Учебните часове от раздел А и Б от училищния учебен план се разпределят за всяка отделна 

паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в седмично разписание.  

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на министъра на 

здравеопазването и се утвърждава със заповед от директора на училището не по-късно от 3 дни преди 

началото на всеки учебен срок. 

(3) В седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове се включва и часа на класа.  

(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън броя на 

задължителните учебни часове съобразно организацията на учебния ден, паралелките или групите и 

спортната база в училището.  

Чл. 37. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да определи различно 

от утвърденото седмичното разписание разпределение на учебните часове при:  

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на образованието и науката и/или 

началника на регионалното управление на образованието (РУО) във връзка с провеждане на 

национални и регионални външни оценявания;  

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи учители; 

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ учебен предмет в 

рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното разписание за провеждане на класни 

работи.  

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили определянето на различно 

от седмичното разписание разпределение на учебните часове в учебния ден. 

Чл. 38. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, пролетна и лятна 

ваканция.  

Чл. 39. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание учениците 

могат организирано да посещават различни културни и научни институции, прояви и мероприятия в 



рамките на учебните часове, като редът и начинът за тяхното организиране и провеждане се определят 

съгласно настоящия Правилник. 

(2) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква информирано съгласие на 

родителите/настойниците на учениците. 

(3) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, които не са предмет на уреждане в 

Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и по чл. 79, ал. 5 от 

Закона за туризма, директорът на училището задължително изисква да има попълнена декларация за 

информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците. 

Чл. 40. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, със заповед на 

министъра на образованието и науката.  

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на 

труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни, 

освен когато учениците са във ваканция.  

(3) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на празника на 

общината кметът на общината след уведомяване на началника на регионалното управление на 

образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна година за училища на 

територията на общината.  

(4) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до три учебни 

дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на регионалното 

управление на образованието.  

(5) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно преустановен по 

задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт. 

 Чл. 41. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. 

(1) Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебни часа, провеждани по 

седмичното разписание и почивките между тях.  

(2) Полудневната организация на учебния ден се осъществява преди обяд от 8.00 часа.  

(3) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна форма на обучение и 

включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси за учениците от I до VI клас 

включително. 

(4) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна форма на обучение 

при изразено писмено желание от родител/настойник. 

Чл. 42. (1) Всяка учебна година в ОУ „Христо Смирненски”  се разработва годишна училищна 

програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие със стратегията и спецификата на 

училището.  

(2) Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден се приема от 

педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището в срок до 15 септември. 

Чл. 43. Целодневната организация на учебния ден се осъществява при условията, определени от 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие и държавния 

образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование. 

Чл. 44. (1) В началото на учебната година съобразно възможностите на училището педагогическият 

съвет на училището избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от 

ЗПУО.  

(2) Учениците подават писмено заявление до директора на училището до 30 юни за избор на спортните 

дейности от определените по ал. 1.  

(3) Въз основа на избраните спортни дейност учениците могат да се разпределят и в групи.  

(4) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя на паралелките за 

съответния клас.  

(5) Не се допуска промяна на броя на групите и на спортните дейности по време на учебната година.  

(6) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически 

специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация "учител" 

или "треньор" по даден вид спорт. 



(7) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответната учебна година 

директорът определя със заповед учител и/или треньор, времето и мястото за провеждането им по 

паралелки или групи.  

(8) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се провежда в събота 

или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за учебни дни.  

Чл. 45. (1) Учениците, за които е противопоказно участието в часовете по спортни дейности и в 

часовете по физическо възпитание и спорт, имат право да бъдат освободени от тях. 

(2) Видът на заболяването и заключението за освобождаване се удостоверява с медицинска експертиза 

за временна неработоспособност, експертиза за вид и степен на увреждане или експертиза за трайно 

намалената работоспособност. 

(3) Въз основа на представените медицински документи  директорът определя със заповед учениците, 

освободени по здравословни причини от учебните часове по спортни дейности и от часовете по 

учебния предмет физическо възпитание и спорт и срока за освобождаване.  

(4) В заповедта по ал. 3 се посочва какво ще правят учениците във времето, определено за този часове.  

(5) Директорът уведомява родителите на учениците писмено за обстоятелствата по ал. 4.  

 

Раздел VI 

Форми на обучение 

Чл. 46. (1) Формите на обучение са дневна и индивидуална. 

(2) В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а индивидуалната се 

организира за определен ученик. 

Чл. 47. Дневната фарма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 8:00 часа и 17:00 

часа в учебните дни. 

Чл. 48. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи 

проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, утвърден от 

директора на училището. 

(2) Индивидуалната  форма на обучение се организира за: 

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в 

дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или 

повече класове; 

3. ученици с изявени дарби;  

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 ЗПУО; 

5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 ЗПУО. 

(3) Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план. 

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и редът за 

утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование. 

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата на 

индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището. 

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка. 

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, когато ученикът 

не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или болнични 

условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие. 

(8) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и на 

лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, обучението в 

индивидуалните учебни часове се осъществява от: 

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; 

училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на регионалното 

управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата; 

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава - когато са 

в същото населено място, в което е болницата; 

3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от 

началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се 

намира болницата. 



(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се 

организират в рамките на няколко учебни седмици. 

Чл. 49. (1) Индивидуалната форма на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 

ЗПУО. 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за 

съответния клас; 

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни години; 

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО; 

6. ученик със специални образователни потребности. 

 (4) За записване в индивидуална форма на обучение или за промяна на формата на обучение ученикът 

подава писмено заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, което се 

разглежда  на Педагогически съвет. 

 (6) За записване на ученика в индивидуална и/или дневна форма на обучение директорът на училището 

издава заповед. 

Чл. 50. (1) Ученици, които се обучават в дневна и  индивидуална форма на обучение, могат да 

променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение 

се допуска и по време на учебните занятия. 

(2) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

Чл. 51. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение се 

удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавния образователен стандарт за 

информацията и документите.  

Раздел VІI 

Оценяване на резултатите от обучението на учениците 

Чл. 52. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от 

обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация.  

(2) Основните цели на оценяването са:  

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на 

потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа;  

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване 

качеството на образование.  

Чл. 53. (1) Оценяването се осъществява: 

1. в процеса на училищното обучение; 

2. в края на клас или на етап от степен на образование; 

3. при завършване на степен на образование. 

(2) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

1. вътрешно – когато оценяващ е обучаващият учител; 

2. външно – когато оценяващи са комисия или лица, различни от обучаващия учител. 

(3) В зависимост от обхвата си оценяването може да е: 

1. национално – обхваща ученици от един клас в цялата страна; 

2. регионално – обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области; 

3. училищно – обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище; 

(4) В зависимост от организацията може да е: 

1. групово – обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 

2. индивидуално – за отделен ученик. 

Чл. 54. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити.  

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз основа на 

проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на текущите 

изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или 

годишни оценки.  

 (6) Изпитите са:  

1. приравнителни;  

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;  



3. за промяна на оценката;  

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в учебната програма по 

учебен предмет за определен клас;  

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с държавния образователен 

стандарт за общообразователната подготовка. 

Чл. 55. (1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя оценка. 

(2) Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени в 

държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка в учебната програма по 

съответния учебен предмет или модул за съответния клас. 

(3) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде: 

1. Текуща оценка – установява степента на постигане на конкретните учебни цели и осигурява 

нформация за резултатите от обучението на ученика; 

2. Срочна оценка – поставя се в края на учебния срок и има обобщаващ характер за резултатите от 

обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през съответния срок; 

3. Годишна оценка – поставя се в края на учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от 

обучението на ученика по учебния предмет и/или модул през годината; 

4. Окончателна оценка – формира се в края на етап от степента на образование и има обобщаващ 

характер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен предмет и/или модул през 

съответния етап. Окончателна е и оценката, която се поставя след полагане на изпит, в случаите когато 

тя не е слаб (2). 

Чл. 56. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се поставят, 

са отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2). 

(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните резултати от 

обучението, е: 

1. Отличен – ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми. В знанията няма 

пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва успешно. Притежава необходимите 

компетентностите и може да ги прилага самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни 

ситуации. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат. 

2. Много добър – ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните програми. В 

знанията има незначителни пропуски, които не са съществени. Усвоени са новите понятия и повечето 

от тях се използват правилно. Демонстрира придобитите компетентности при решаване на учебни 

задачи в познати ситуации, а нерядко – и в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става 

с известна неувереност. Действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките 

на изучените ситуации може да не е съвсем точен. 

3. Добър – ученикът постига предобладаващата част от очакваните резултати от учебните програми. 

Демонстрира добри знания и умения на познавателно равнище разбиране, успешно се правя познати 

ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането на знанията и уменията си в непознати ситуации. В 

знанията има някои пропуски. Усвоени са преобладаващата част от новите понятия. Действията му 

съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат. 

4. Среден – ученикът постига само основните очаквани резултати от учебните програми. В знанията си 

ученикът има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. Притежава малка част от 

компетентностите в съответствие с учебната програма. Може да ги прилага с пропуски и грешки в 

задоволителна степен в твърде ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации.  

Действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат. 

5. Слаб – ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени като прагова 

стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител „среден“. 

(3) В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, качественият 

показател се определя, както следва: 

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб; 

2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден; 

3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър; 

4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много добър; 

5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен. 

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към оценките по ал. 1. 



(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VІІ клас се изразяват само с количествени 

показатели – в брой точки, без да се приравняват към оценките по ал. 1. 

(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I – II клас се поставят 

оценки само с качествен показател, като за учениците от I клас тя е обща годишна оценка, а за 

учениците от II клас – годишна оценка по всеки учебен предмет. 

(7) В случаите по ал. 6 системата от качествени показатели се определя със заповед на директора на 

училището след решение на Педагогическия съвет. 

(8) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална 

учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: "постига 

изискванията", "справя се" и "среща затруднения" 

(9) Когато се установи, че учениците по ал. 8 са постигнали изискванията на учебната програма по 

учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка по ал. 1 и по този учебен предмет и 

обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се преустановява. 

 Чл. 57. Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и 

организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен 

стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

 

Раздел VIII 

Завършване на клас, етап и степен на образование 

Чл. 58. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден (3)" по всички 

учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния клас в 

задължителните и в избираемите учебни часове.  

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия клас.  

(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в следващия клас 

независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се обучава в дневна, 

индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и неговата възраст е съответната 

за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

Чл. 59. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул, полага изпит за 

промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците.  

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на 

оценката, повтаря класа.  

Чл. 60. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в 

учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка "слаб 

(2)" по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се 

обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и възрастта 

им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

(2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна форма,  

задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по 

ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение 

може да продължи и през следващата учебна година. 

Чл. 61. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа.  

(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има годишна оценка 

"слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в следващия 

клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния учебен предмет.  

(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма по учебния 

предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна година той полага изпит за промяна 

на оценката по този учебен предмет. 

Чл. 62. (1) За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на регионалните управление на 

образованието и съвместно с общината, училищните настоятелства и други органи и организации 

създава допълнителни образователни възможности, като организира и провежда:  

1. индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика с цел повищаване на 

грамотността и задьржане в училище; 

2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;  



3.обучителни семинари и за родители провеждани от вьншни обучители или кл. 

рьководители,психолози на теми засягащи  ранното отпадане от училище.  

4. извънкласни и извънучилищни дейности, спортни сустезания, съобразени с образователните 

потребности и с интересите на ученика,  конкурси и инициативи ; 

5. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и интересите на ученика 

в часа на класа. 

Чл. 63. (1) На учениците, завършили обучението си в I и II клас, се издава удостоверение за завършен 

клас.  

(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с ученическа книжка.  

Чл. 64. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование.  

(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния етап на основно 

образование. 

Чл. 65. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас придобиват основно образование, което се 

удостоверява със свидетелство за основно образование.  

(2) Документът по ал. 1  дава право за продължаване на обучението в следващата степен на 

образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация.  

(2) Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна 

програма , завършили обучението си в VІІ клас получават удостоверение за завършен VІІ клас,  което 

им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас на професионално обучение. 

Чл. 66. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на 

основното образование, свидетелство за основно образование се издава от директора на училището,  

издало оригиналния документ.  

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице, в случай че документът по ал. 1 е изгубен, 

унищожен или е станал негоден за ползване. 

Чл. 67. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че 

оригиналният документ е издаден. 

(2) В случай че училището, издало оргиналния документ е закрито, заинтересованото лице подава 

молба до училището, където се съхранява училищната документация. 

(3) Когато училищната документация не се съхранява в друго училище, дубликатът се издава от 

училище, определено от началника на РУО – Плевен въз основа на издаден документ от Държавния 

архив. 

(4) В случай че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересованите лица 

могат да установят правата си по съдебен ред. 

Чл. 68. Дубликатът се издава по образец съгласно държавния образователен стандарт за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

 

Раздел IХ  

Планиране и осъществяване на училищния план - прием 

Чл. 69. (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна година:  

1. броя на паралелките в І и V клас;  

2. броя на местата, в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на институциите.  

3. промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях;  

4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден;  

Чл. 70. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на учениците в 

населеното място, училищната мрежа, държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на общината.  

Чл. 71. (1) За осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище 

общинският съвет разработва система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до 

настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището.  

(2) При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и следните 

критерии:  



1. дете с трайни увреждания над 50%;  

2. дете с двама починали родители;  

3. други деца от семейството, обучаващи се в училището;  

4. близост до местоработата на един от родителите; 

5. деца – близнаци. 

6. деца на учители и/или служители в училището 

Чл. 72. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със заповед на 

директора в срок до 10 април след становище на обществения съвет и се публикува на интернет 

страницата на училището.  

(2) Директорът информира началника на регионалното управление на образование и общината за 

утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.  

Чл. 73. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя училищна 

комисия, която приема заявления за прием в І клас и извършва всички дейности по приема на 

учениците. 

(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за прием в І клас, в 

случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. Времето на подаване на заявлението 

не е критерий.  

(3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до началото на 

учебната година.  

Чл. 74. Приемане на ученици в І клас над максимално определения в училищния план–прием брой 

места в паралелка се извършва с разрешение на началника на регионалното управление на образование 

по мотивирано предложение на директора на училището в срок до началото на учебната година при 

спазване на разпоредбите на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно 

осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.  

Чл. 75. (1) Общините изготвят списък на децата, които следва да постъпят в I клас и го изпращат в 

срок до 31 март в училищата на територията им. 

(2) В срок до 15 септември училището изпраща в съответната община сведение за децата, записани в I 

клас към момента.  

(3) В срок до 30 септември общините осъществяват дейности по установяване на причините за 

непостъпване в І клас на ученици от списъка по ал. 1. 

  

Раздел X  

Преместване на ученици 

Чл. 76. (1) Преместване на ученик e всeки случай на постъпване в друга паралелка на същото или друго 

училище извън случаите по чл. 142, ал. 2 и 3 от ЗПУО.  

(2) Преместването на ученик не води до промяна на формата на обучение. 

Чл. 77. Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места в паралелката или в 

приемащото училище.  

Чл. 78. (1) Учениците може да се преместват, както следва:  

1. от I до VI клас през цялата учебна година;  

2. от VII клас,  не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок. 

(3) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при 

условия и по ред, определени от приемащото училище. 

Чл. 79. (1) Учениците могат да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на 

местоживеенето с разрешение на началника на РУО.  

(2) Не се изисква разрешение на началника на РУО по ал. 1, когато приемащото училище е единствено 

в населеното място.  

Чл. 80. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:  

1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО до 

директора на приемащото училище; 

2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището потвърждава 

възможността за записването на ученика и уведомява писмено директора на училището, в което 

ученикът се е обучавал, за заявеното от родителя и/или ученика желание. 



(2) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, в което се е 

обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото 

училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно дело на ученика 

в първи и втори гимназиален етап. 

 (3)  Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на удостоверението по ал. 

2 определя със 

заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. 

Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно 

различията в учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има 

такива. 

(4) В срока по ал. 5 директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, 

от което идва ученикът, за неговото записване. 

Чл. 81. (1) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. 

Чл. 82. (1) Ученик се отписва от училището, когато:  

1. се премества в друго училище;  

2. се обучава в дневна форма и не е посещавал училище по неуважителни причини за период, по-дълъг 

от два месеца;  

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, директорът на 

училището уведомява съответната общинска или районна администрация, регионалното управление на 

образованието и органите за закрила на детето. 

  

ГЛАВА III 

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

Чл. 83. (1) В ОУ „Христо Смирненски“ се ползват учебници и учебни помагала. 

(2) Учебникът е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което е одобрено от 

министъра на образованието и науката за осигуряване на училищната подготовка. Учебникът е 

дидактическо средство, което е за самостоятелно учене на ученика и което подпомага цялостното му 

обучение по определен учебен предмет или модул за овладяване на компетентностите, посочени в 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка,  както и в съответната учебна 

програма.  

(3) Учебното помагало е произведение, създадено в резултат на творческа дейност, което подпомага 

училищното образование за:  

1. конкретизиране, разширяване или задълбочаване изцяло или в отделни части на учебното 

съдържание;  

2. затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности.  

(4) В училището може да се ползват и учебни комплекти, одобрени от министъра на образованието и 

науката. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, създадени в единна 

система.  

Чл. 84. (1) В учлището се осигуряват за безвъзмездно ползване учебници и учебни комплекти при 

условия и по ред, определени от Министерския съвет.  

(2) Учебниците и учебните комплекти извън ал. 1, както и учебните помагала, които ще използват 

учениците, се избират от учителя, който преподава в паралелката по съответния учебен предмет или 

модул при условия и ред определени от директора; 

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

избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на 

образование в училището, след съгласуване с обществения съвет.  

 

ГЛАВА IV 

ПРИЗНАВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Чл. 85 (1) Признаването е официално писмено потвърждение на съогветствието на завършени етапи на 

училищно образование или степени на образование и професионална квалификация в училище на 

чужда държава с тези в системата на народната просвета в Република България. 



(2) По реда на тази глава се признават и компетентностите, придобити след успешно завършено 

обучение по учебните предмети Български език и литература, История и цивилизации, География и 

икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България, осъществено от 

финансирани при условията и по реда на този закон организации на българи, живеещи извън Република 

България.  

(3) Признаването по ал. 1 се извършва с цел: 

1. достъп до образование в системата на училищното образование; 

2. достъп до образование в системата на висшето образование; 

3. улесняване на достъпа до пазара на труда; 

4. достъп до кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС. 

(4) Признаването на завършени от I  до VI клас (вкл.) се извършва от директора на училището, въз 

основа на подадени от кандидатстващото лице документи. 

Чл. 86 (1) При признаване на завършен I - VI клас директорът на приемащото училище извършва 

оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или 

за отказ за признаване, като отчита: 

1. продължителността на обучението; 

2. вида на училището, в което е проведено обучението; 

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива); 

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.  

(2) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от 

датата на представяне на документите:  

1. заявление по образец; 

2. документ за училищно образование; 

3. документ, в които се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на 

образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;  

4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач;  

5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучение в 

училище на чужда държава. 

(3) Документите по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се подават в оригинал, а документите по т. 5 – в оригинал или 

копие, заверено от нотариус или от училището, издало документ  

(4) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен в случаите, в които подадените документите са 

недостатъчни за вземане на решение и се налага да се изиска допълнителна информация.  

(5) В случаите по ал. 4, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училището  с 

разрешение на директора. 

Чл. 87. (1) Признаване се отказва, когато: 

1. подадените документи не съответстват на чл. 54, ал. 2; 

2. се установят съществени различия между данните от представените документи и установените 

критерии, изразяващи се в необходимост от полагане на приравнителни изпити за съответен клас 

по най-малко половината от учебните предмети съгласно действащия към момента на 

признаването учебен план в българското училище; 

3. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от компетентен 

държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско училищно образование.  

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира. Директорът на приемащото училище писмено уведомява 

заинтересувания за мотивите за отказа. 

Чл. 88. (1) Лицата, на които е признат завършен клас - I до VI включително, по документи, 

издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни изпити.  

(2) Лицата, на които е признат завършен клас - VII, по документи, издадени от училище на чужда 

държава, полагат приравнителен изпит по български език и литература за последния успешно 

завършен клас. 

(3) Приравнителните изпити, се полагат съгласно държавния образователен стандарт за оценяване 

резултатите на учениците в българското училище съгласно действащия към момента на 

признаването училищен учебен план.  

(4) Условията и редът за провеждане на приравнителните изпитите се определят от директора на 

училището. 

Чл. 89. Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава или в 

училище от системата на Европейските училища, могат по своя преценка, а за непълнолетните – по 

преценка и желание на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените 



малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), да повторят в 

българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя 

(настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи 

или получили международна закрила) до директора на училището то не полага приравнителни изпити 

за класа, който повтаря. 

 

 

ГЛАВА V 

УЧЕНИЦИ 

Раздел I 

Права на учениците 

Чл. 90. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане 

на целите в образователно-възпитателния процес. 

Чл. 91. Учениците има следните права:  

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

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

3. да избират профила и професията;  

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

избираемите и във факултативните учебни часове;  

5. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

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

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

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

9. да участват в проектни дейности;  

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

факултативните учебни часове;  

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

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

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

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

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 

 

Раздел II 

Задължения на учениците 

Чл. 92. Учениците имат следните задължения:  

1. да съхраняват авторитета на училището и да допринасят за развитие на добрите му традиции; 

2. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение; 

3. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на 

добрите нрави, а за часовете по физическо възпитание и спорт – с определен от учителя екип;  

4. да уважават и да не накърняват честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо 

и психическо насилие; 

5. да не участват в хазартни игри, да не пушат, да не употребяват наркотични вещества и алкохол; 

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

разрешение на учителя. В случай на нарушение, учителят има право да ги отнеме и предаде 

своевременно на директора на училището, откъдето родителите да ги получат обратно. 

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

съучениците си по време на учебните часове; 

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

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

закрила на детето; 

10. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището; 

11. да предоставят на своите родители и на педагогическите специалисти ученическата си книжка и/или 

бележника за кореспонденция; 

12. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 

13. да се движат спокойно по коридорите и в училищния стол, да  не се пързалят по парапетите, да не 

отварят и надвесват от прозорците; 



14. да посрещат влизането на учителя в клас със ставане на крак; 

15. да седят на определеното от класния ръководител или преподавател работно място, като го 

поддържа хигиенично; 

16.  при отсъствие на учителя, да изчакват 15 минути в класната стая; учениците нямат право да 

напускат територията на училището; по време на такива часове възпитателната работа с учениците се 

провежда от свободните за часа учители, като организацията се създава в момента от ръководството на 

училището. 

17. да се отнасят внимателно и вежливо към съучениците си, учителите и помощния персонал;  

18. да опазват училищното имущество, личните си вещи, вещите на съучениците си и други лица. При 

повреда, щетите се възстановяват в тридневен срок или се заплащат по пазарни цени в момента от 

виновника. Ако не се открие причинителят на щетата, отговорността се носи от целия клас под 

ръководството на класния ръководител. За изгубени вещи училището не носи отговорност; 

19. да спазват установения ред в училищния павилион, както и изискванията за хигиена на хранене; 

20. да поддържат необходимата хигиена и ред в класните стаи, кабитетите, коридорите, физкултурните 

салони, корпуса по ТТ, тоалетните и двора на училището. Всички отпадъци да се поставят в 

определените за целта места. В тоалетните да не се хвърлят пластмасови чашки и други груби 

отпадъци, освен в оказаните за това места;  

21. да дежурят в класната стая, фоайетата, училищния двор по графици на ученическите съвети, 

изготвени под ръководството на класните ръководители и педагогическия съветник. В училишния 

ученически съвет да се изгради система за отчитане на дежурство. 

22. да не напускат района на училището в малките междучасия с цел да не закъснява за учебните 

занятия; 

23. на учениците не се разрешава да довеждат роднини или приятели за саморазправа или изнудване на 

съученици или безцелен престой; 

24. да изпълняват учебните си задължения – да влизат в час с необходимите пособия, учебници и 

материали; 

25. в началото на учебната година учениците от всяка паралелка да избират ученически съвет, който 

организира участието им в привлекателни за тях дейности с цел развиване на ученическата общност в 

паралелката и приобщаване към общоучилищния живот; 

Чл. 93. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:  

1.по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от общопрактикуващ 

лекар или от лекар в лечебно заведение;  

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при представяне 

на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, 

олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и от институцията, от името на която 

участва в тях, и след потвърждение от родителя.  

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на 

мотивирано писмено заявление от родителя. В случай че заявлението не може да се подаде преди 

отсъствието на ученика, родителят, уведомява класния ръководител и подава заявление след 

направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;  

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на 

мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.  

(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, 

родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 

3 учебни дни след връщането на ученика в училище.  

(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят 

уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 

учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на 

заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини. 

(4) За удостоверяване на уважителните причини по ал. 1, т. 1 за учениците в българските училища в 

чужбина се прилага действащото законодателство на страната, в която е открито училището. 

(5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по учебния предмет 

физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото натоварване и присъствието му в 

учебния час. 



Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по учебния предмет физическо 

възпитание и спорт се удостоверяват с медицински документ. 

(6) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт ученик в 

случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и присъствието в учебния 

час. 

(7) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната година, 

ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а директорът въз 

основа на представените медицински документи определя със заповед начина на уплътняване за 

ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика. 

Чл. 94. (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна 

или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от общообразователната или разширената 

подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя със заповед 

условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния срок и/или учебната 

година.  

(2) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена 

оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

Чл. 95. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а закъснение 

на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие. 

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна причина 

по чл. 93, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по имейл или в 

телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствието.  

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки учебен срок се 

вписва в ученическата книжка на ученика. 

Чл. 96. (1) За допуснатите отсъствия по чл. 93 и чл. 95 класният ръководител е длъжен да уведоми 

родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за 

отстраняване на причините за отсъствията 

 (2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок по-голям от един месец той 

уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с училището за 

времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, с изключение на 

отписването на ученика от училището или промяна на формата на обучение.  

(3) При неинформиране за отсъствие на родителя по ал. 2, директорът на училището информира отдела 

за закрила на детето по местоживеене на ученика.  

Чл. 97. (1) Броят на отсъствията по уважителни и по неуважителни причини на учениците в 

индивидуална форма се вписват в дневника на класа и паралелката и се отчитат от класните 

ръководители ежемесечно до 10 число следващ отчетния месец. 

(2) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците в индивидуална форма на обучение не се 

отразява на формирането на годишната оценка. 

 

Раздел III 

Санкции на учениците 

Чл. 98. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в Закона за предучилищното и училищното 

образование, в нормативни актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, 

след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции: 

1. забележка за: 

а/. повече от 10 неизвинени отсъствия; 

б/. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и служителите; 

в/. системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

г/. регистрирани над 3 забележки в дневника относно несериозно поведение и отношение в процеса на 

обучение; 

д/. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 

е/. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна цел; 

ж/. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, хазарт, игри и 

прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на училището.  



2. преместване в друга паралелка в същото училище за: 

а/. повече от 15 неизвинени отсъствия; 

б/. възпрепятстване на учебния процес; 

в/. употреба на алкохол. 

3. предупреждение за преместване в друго училище: 

а/. повече от 20 неизвинени отсъствия; 

б/. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация; 

в/. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; 

г/. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и служители в 

училището; 

д/. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на училището; 

е/. прояви на физическо и психическо насилие; 

ж/. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира от 

съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

з/. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за първо провинение; 

и/. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за първо 

провинение; 

й/. при ползване на лични данни на учител или служител – за първо провинение. 

4. преместване в друго училище: 

а/. повече от 25 неизвинени отсъствия; 

б/. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

в/. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; 

г/. упражняване на физическо или психическо насилие; 

д/. унищожаване на училищно имущество; 

е/. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ провинение; 

ж/. установяване на фалшифициране на документ – ученическа книжка или дневник – за второ 

провинение; 

з/. ползване на лични данни на учител или служител – за второ провинение. 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 

(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да наложи мярката 

„отстраняване на ученика до края на учебния час". Ученикът няма право да напуска територията на 

училището по времето на отстраняването си. 

(3) За явяване в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на 

училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, на 

ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на основанието за отстраняването 

му". 

(4) При налагане на мярката по ал. 2 за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва отсъствие, а 

наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата книжка.  

(5) За времето на отстраняване  до края на учебния час на ученикът се осигуряват дейности за 

превенция и преодоляване на проблемното поведение от педагогическия съветник в училището, както 

следва:  

уведомяване педагогически съветник за отстранения ученик, който впоследствие придружава ученика 

до кабинета, предназначен за дейностите.  

 (6) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на ученика по ал. 3 се 

предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните умения за общуване и за 

преодоляване на проблемното поведение на ученика и се уведомява родителят, представителят на 

детето или лицето, което полага грижи за детето. 

(7) За ученика с наложена санкция по ал. 1 се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на 

проблемното поведение. 

Чл. 99. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. Мерките по чл. 98, ал. 2 

и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 98, ал. 1. 

Чл. 100. (1) Освен налагането на санкция на ученика задължително се предоставя обща подкрепа за 

личностно развитие като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с 

педагогически съветник, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в 

неучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно 

ориентиране и други дейности с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище. 



(2) Видът на общата подкрепа по ал. 1 се определя от координатора в училището съвместно с класния 

ръководител, учителите на ученика и родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 

детето. 

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище на ученици, 

които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от отпадане, класният 

ръководител и/или педагогическият съветник в училището осъществяват връзката и сътрудничеството 

между училището, семейството и обкръжението на учениците. 

Чл. 101. (1) Санкциите по чл. 98, ал. 1, т. 1 и 2 се налагат със заповед на директора след мотивирано 

писмено предложение на класния ръководител, а санкциите по чл. 98, ал. 1, т. 3-5 – със заповед на 

директора по предложение на Педагогическия съвет. 

(2) Заповедта за налагане на санкциите по ал. 1 се издават в 14-дневен срок. 

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

(4) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, а заповедта за 

налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на регионалното управление на 

образованието.  

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

2, 3 и 5 от ЗПУО. 

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

кодекс. 

(7) Мярката по чл. 98, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 98, ал. 4 и 5 – със заповед на 

директора по предложение на педагогическия съвет. 

Чл. 102. (1) Директорът задължително писмено уведомява родителя/представителя на детето/лицето, 

което полага грижи за детето, за откриването на процедура по налагане на санкция по чл. 98, ал. 1, а в 

случаите по чл. 98, ал. 1, т. 3-5 – и съответните териториални структури за закрила на детето. При 

уведомяването на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, директорът 

задължително посочва извършеното от ученика нарушение и условията, при които  родителят/ 

представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, може да участва в процедурата по 

налагане на санкцията. 

(2) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по пощата или чрез 

куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на посочения адрес от родителя или от лицето, 

което полага грижи за ученика. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен от родителя 

електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за 

това.  

(3) Когато родителят или лицето, което полага грижи за ученика, не може да бъде открит на посочения от 

него адрес и не отговаря по електронна поща директорът на училището уведомява дирекция „Социално 

подпомагане“ по местоживеене на ученика, че има индикации за ученик в риск поради оставане без 

родителска грижа. 

(4) Участието на родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето, в процедура 

по налагане на санкция се извършва при условия и по ред, определени в правилника за дейността на 

училището. 

(5) За всяка процедура по налагане на санкция по чл. 98, ал. 1 и на мярката по чл. 98, ал. 5 се определя 

докладчик – класният ръководител или учител, който преподава на ученика. 

Чл. 103. (1) Преди налагане на санкция по чл.98, ал. 1 и на мярката по чл. 98, ал. 5, директорът – за 

санкцията по чл. 98, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет – в останалите случаи, задължително 

изслушва ученика и/или се запознава с писменото обяснение на ученика и проверява фактите и 

обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

(2) Родителят/представителят на детето/лицето, което полага грижи за детето, има право да присъства 

на изслушването и да изрази мнение. 

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на родителя/представителя на детето/ 

лицето, което полага грижи за детето, изслушването на ученика може да се извърши в присъствието на 

психолог, педагогически съветник, ресурсен учител или друго доверено лице на ученика. 

(5) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът може да покани 

за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както и ученици от 

училището. 

Чл. 104. (1) Преди налагане на санкция по чл. 98, ал. 1, т. 3-5 и на мярката по чл. 98, ал. 5 директорът 

задължително уведомява отдела за закрила на детето в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ 



адрес на ученика, представител на който може да присъства на изслушването с оглед защита на правата 

и интересите на ученика. 

(2) Преди налагане на санкциите и мерките, с изключение на мярката по чл.98, ал. 3, задължително се 

взема предвид мнението на класния ръководител на ученика. 

Чл. 105. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя/представителя на детето/лицето, което 

полага грижи за детето, за наложените на ученика санкции и/или мерки. 

(2) Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка на ученика. 

Чл. 106. При налагане на мярката по чл. 98, ал. 2 за времето на отстраняване на ученика не се 

отбелязват отсъствия, а наложената мярка се документира в дневника на класа и в ученическата 

книжка. 

Чл. 107. По предложение на класния ръководител наложената на ученика санкция по чл. 98, ал. 1, т. 1 

може предсрочно да бъде заличена по реда, по който е наложена. 

Чл. 108. (1) Санкциите са срочни.  

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

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

преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 

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

влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

Чл. 109. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени.  

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

училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката или в 

училището, в което е преместен.  

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 

Чл. 110.  Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или 

нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

 

Раздел IV 

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

Екипи за подкрепа на личностното развитие  

Чл. 111. (1) ОУ „Христо Смирненски“ осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, 

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

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

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

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

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

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

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

3. партньорство с родителите; 

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

Чл. 112. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение се определят от училището и включват: 

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

получаване на подкрепа за разрешаването му; 

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

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

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

общуване и решаване на конфликти; 

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

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

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

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

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

образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 113. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 



1. работа с ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, 

рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

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

средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

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

5. ресурсно подпомагане. 

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

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

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

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

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

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

подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена. 

Чл. 114. (1) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 

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

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

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

 ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО. 

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

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

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

на малолетните и непълнолетните. 

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

регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование и/или с центровете за 

подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 115. Екипът за подкрепа за личностно развитие в  училището: 

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

поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

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

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

Чл. 116. (1) Директорът на училището подава заявление до регионалния център за подкрепа на 

личностното развитие за извършване оценка на индивидуалните потребности от допълнителна 

подкрепа на  учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип 

по чл. 188, и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа. 

(2) Методическата подкрепа може да се предоставя от екипи на  училището, от центрове за подкрепа за 

личностно развитие, от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена 

полза в областта на приобщаващото образование, както и от висши училища, в зависимост от 

конкретните потребности. 

Чл. 117. Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 118. (1) ОУ „Христо Смирненски“ се приемат и ученици със специални образователни 

потребности. 

(2) В паралелка в училището може да се обучават до три деца и ученици със специални образователни 

потребности. 

(3) При увеличаване на броя на децата и учениците в група или паралелка се назначава помощник-

учител по предложение на екипите по ал. 3 от чл.192 от ЗПУО. 



Чл.119. (1) В ОУ „Христо Смирненски“ обучението на ученици със специални образователни 

потребности задължително се подпомага от ресурсен учител, съобразно потребността на  ученика. 

(2) В плана за подкрепа на ученика може да бъде определен и помощник на учителя. 

(3) Изискванията към помощника на учителя и функциите му се определят с държавния образователен 

стандарт за приобщаващото образование. 

(4) Обучението на децата и учениците в  паралелките по ал. 1 се осъществява по индивидуални учебни 

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

(5) Условията и редът за организиране на обучението в паралелките по ал.1 се определят с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 120. (1) Директорът организира допълнителната подкрепа като създава един Координиращ екип за 

подкрепа на личностното развитие. Той се ангажира с  учениците, които показват системни 

затруднения в ученето, научаването и участието, или които напредват значително по-бързо от своите 

връстници, или пък, за които родителите информират за потребност от допълнителна подкрепа.  

(2) Директорът определя координатор на този екип на училището, чиято задача е да организира 

оценката на образователните потребности и последващата работа на екип, който се формира за всяко 

отделно дете. 

(3) Директорът на училището, чрез Координиращия екип и екипа на всеки отделен ученик организира 

ресурси и експертиза, както от образователната институция, така и извън нея. Директорът привлича 

експерти за оценката на потребностите и за последващата работа с ученика от различни образователни, 

социални и здравни институции, по своя собствена преценка и без ограничение, вкл. от центъра за 

подкрепа на личностното развитие, от центъра за специална образователна подкрепа, от регионалния 

център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование, от социални услуги на територията на 

общината, от здравни експерти. 

Чл. 121. Функциите и съставът на координиращия екип за подкрепа на личностното развитие се 

определя от ДОС за приобщаващо образование. 

Чл. 122. (1) Училището разработва етичен кодекс на училищната общност, който се приема от 

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

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

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

място в училищната сграда. 

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

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

1. избор на комисия за изработването на Етичния кодекс по предложение на ПС; 

2. изработване на Етичен кодекс от утвърдената комисия; 

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

настоятелство и Ученическия парламент; 

4. приемане на кодекса от педагогическия съвет. 

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

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

Раздел V 

Награждаване на учениците  

Чл. 123.  (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения 

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

общност при:  

1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и класиране на 

призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни предметни области, на 

творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в образованието;  

2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в национални и 

международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за изява на способностите 

в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;  

3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни инициативи, или при 

участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и учениците към непреходните 

национално значими идеали и ценности;  



(2) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед може да учредява 

награди за учениците. В заповедта се определят и конкретни критерии, на които трябва да отговарят  

учениците, за да бъдат удостоени с определена награда.  

(3) Наградите, с които се удостояват учениците, може да бъдат грамоти, сертификати, плакети, 

предметни награди, парични награди и други в зависимост от възможностите на училището и 

постиженията на учениците.  

(4) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора от педагогически специалисти, от 

специалисти, осъществяващи занимания по интереси ученици, от родители, от ученици в училището, 

от други лица и организации.  

(5) Предложенията съдържат трите имена на ученика, групата/класа, в който се обучава, мотивите за 

предложението и информация за конкретните постижения на ученика в подкрепа на направеното 

предложение.  

(6) Комисия, определена със заповед на директора, разглежда постъпилите предложения и предлага на 

педагогическия съвет да вземе решение за награждаване на учениците.  

(7) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя учениците, 

които се удостояват с награди.  

(8) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи или на специално 

организирани събития.  

Чл. 124. (1) Учениците може да са подпомагат със стипении, определени с акт на Министерския съвет. 

(2) Учениците може да се подпомагат със стипендии, както и да се поощряват с еднократно финансово 

подпомагане съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби. 

Чл. 125. Началникът на регионалното управление на образованието и кметът на общината със заповед 

може да учредяват областни, съответно общински награди на децата и учениците. 

Чл. 126. Министърът на образованието и науката може да учредява национални награди като лауреат 

на национална олимпиада и носител на почетното отличие национална диплома. 

 

ГЛАВА VI  

РОДИТЕЛИ 

Раздел I 

Права и задължения на родителите 

Чл. 127. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във 

взаимодействие и сътрудничество с родителите.  

(2) Родителите имат следните права: 

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

образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и в училището и за 

приобщаването им към общността;  

2. да се срещат с ръководството на детската градина или училището, с класния ръководител, с 

учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за 

двете страни време;  

3. да се запознаят с училищния учебен план;  

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

засягат права и интереси на детето или ученика;  

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

или в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното 

развитие на децата им; 

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

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището и центъра 

за подкрепа за личностно развитие.  

8. да спонсорират училището, когато имат възможност. 

9. да участват в училищното настоятелство; 

Чл. 128. (1) Родителите имат следните задължения:  

1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно образование и на 

ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или училището в случаите на 

отсъствие на детето или ученика;  



2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището 

при записване на ученика; 

3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на 

правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави; 

4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, 

за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и 

интегрирането му в училищната среда; 

5. да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния 

ръководител или директора. 

6. да проверяват и подписват редовно ученическите книжки, писмените контролни, класни работи и 

тестове; 

7. да съобщават своевременно на класните ръководители или на директора на училището за настъпили 

изменения в условията и обстановката на ученика за работа; 

8. да уведомяват класния ръководител или директора за отсъствията на ученика по семейни причини 

или поради заболяване в началото на учебния ден; 

9. да възстановяват нанесени от децата им имуществени щети на училищната собственост; 

10. да декларират писмено в началото на учебната година начина на довеждане и прибиране на 

учениците от началния етап; 

11. в началото на учебната година да представят на класните ръководители, документ за здравословни 

проблеми на децата си /ако имат такива/; 

12. не се допуска родител еднолично да изяснява конфликти, възникнали между неговото дете и друг 

ученик от ОУ “Христо Смирненски”, без присъствието на родител на другия ученик и класния 

ръководител. 

Раздел II 

Санкции на родителите 

Чл. 129. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително училищно 

образование, в  училище, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.  

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително училищно 

образование, записани в целодневна и полудневна форма на организация в училище, или подлежащи на 

задължително училищно образование, записани в дневна  форма на обучение в училище, се наказват с 

глоба в размер от 50 до 150 лв.  

(3) Родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение по чл. 124, 

ал. 2 /допълнително обучение на ученици от 1 до 3 клас, които не са усвоили компетентностите , 

заложени в учебната програма, ученици от 4 клас, които имат оценка слаб 2.00 по учебен предмет, 

както и ученици от 5 до 7 клас включително/  от ЗПУО, се наказват с глоба в размер от 50 до 150 лв.  

(4) При повторно извършване на нарушението по ал. 1, 2 и 3 глобата е в размер от 100 до 500 лв.  

(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 1, 2, 3 и 4 се съставят от длъжностни лица, 

определени от кмета на общината.  

(6) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от овластено от него 

длъжностно лице.  

(7) Събраните средства от глоби постъпват в приход по бюджета на съответната община и се разходват 

само за дейности, свързани с подпомагане на равния достъп, както и за развитие на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.  

Чл. 130. Актовете за установяване на нарушения и наказателните постановления по този раздел се 

съставят, издават и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания 

 

ГЛАВА VII  

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Раздел І 

Общи положения 

Чл. 131. (1) Учителите, директорите, както и заместник-директорите, които изпълняват норма 

преподавателска работа, са педагогически специалисти.  

(2) Педагогически специалисти са и психолозите, педагогическите съветници, логопедите, корепетиторите, 

хореографите и треньорите по вид спорт.  

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

1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията на учениците в училището;  



2. по управлението на училището; 

Чл. 132. (1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български граждани, придобили 

висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, 

необходима за изпълнението на съответната длъжност. 

(2) Учителска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 

направления и професионална квалификация "учител". 

(3) Професионалната квалификация "учител" се придобива в системата на висшето образование:  

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

квалификационна степен и съответната й професионална квалификация и се удостоверява с дипломата 

за висше образование;  

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

свидетелство. 

(4) Учителска длъжност по учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма 

съответно професионално направление в Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, може да се заема и от лица без висше образование и без професионална 

квалификация "учител", ако те са придобили съответната професионална квалификация при условията 

и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.  

(5) Учителска длъжност по учебен предмет или модул от професионалната подготовка, както и от 

специализираната подготовка може да се заема и от лица със завършено висше образование по 

съответната специалност и без професионална квалификация "учител".  

(6) Учителска длъжност по учебен предмет Чужд език, с изключение на английски, испански, 

италиански, немски, руски и френски език, може да се заема и от лица със завършено висше 

образование по съответната специалност и без професионална квалификация "учител". 

(7) Учителска длъжност по спортна подготовка в спортните училища може да се заема и от лица със 

завършено висше образование по съответната специалност и придобита професионална квалификация 

"треньор" по съответния вид спорт. 

(8) В случаите, когато учителска длъжност се заема от лица без професионална квалификация "учител", 

училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното 

лице. 

Чл. 133. (1) Не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което:  

1. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията;  

2. е лишено от право да упражнява професията;  

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

определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на 

образованието и науката. 

Чл. 134. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора 

на училището. 

Раздел ІI 

Учители 

Чл. 135. (1) Лицата, които заемат учителска длъжност, имат функции, свързани с подготовка, 

организиране и провеждане на обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

(2) Учителските длъжности, са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител; 

Чл. 136. Учителите имат право да: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, 

като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и 

комуникационните технологии; 

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

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

5. да повишава образованието и професионалната си квалификация; 



6. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището; 

7. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения. 

8. да бъдат поощрявани и награждавани.  

Чл. 137. Учителите имат следните задлъжения: 

1. да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в 

длъжностната им характеристика; 

2. да преподават учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети 

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

книжовноезиковите норми; 

3. да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на 

учебник, по който ще се провежда обучението; 

4. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС; 

5. да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със заинтересованите 

страни; 

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

осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

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

8. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и 

контрол в системата на училищното образование; 

9. да пазят авторитета на училището, да не уронват с поведението и действията си публичния му образ; 

10. да дават мнения и предложения за развитието на училището; 

11. да развиват училищните традиции и да участват ангажирано в ритуалите и празниците на 

училището; 

12. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на 

други дейности, организирани от училището;  

13. да получават информация от директора на училището, регионалното управление по образованието 

и Министерството на образованието и науката относно възможностите за поддържане и повишаване на 

професионалната си квалификация; 

14. да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с цел 

подобряване на качеството на образованието; 

15. да участват в работата на Педагогическия съвет, както и да изпълняват решенията на 

Педагогическия съвет и на другите органи за управление на образованието; 

16. да информират 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; 

17. да не ползват мобилен телефон по време на час; 

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

провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

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

добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася за създаване и 

поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

20. да вписват в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока; при 

неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се начислява 

трудово възнаграждение за тях; 

21. да водят коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на Министерството 

на образованието и науката; 

22. да водят правилно и да опазват дневника на класа, който е официален документ; 

23. чрез административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба за социално 

подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомяват директора за ученици, нуждаещи се от 

специална закрила; 

24. да не отклоняват ученици от учебния процес; 

25. да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не накърняват 

личното им достойнство; 

26. да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; 



27. да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна дейност с 

учениците и колегите си в училище; 

28. в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават 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. 

29. да познават и спазват Етичния кодекс на общността; 

30. учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи; 

31. всяка учебна година до 10 септември да изготвят годишно тематично разпределение на учебния 

материал по предметите, които ще преподават и в срок да го предоставят за утвърждаване от директора 

на училището; 

32. да работят за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база на училището; 

33. да дават консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 

34.  не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и изпитване 

на ученици в часове над учебните програми. 

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

опасност. 

36. да провеждат индивидуални срещи с родителите в приемното време на учителя или в друго удобно 

за двете страни време. 

37. да влизат навреме в учебните часове – с биенето на званеца и да изпълняват качествено работата си. 

38.да спазват тайната на поверителните материали, използвани в училището. 

Чл. 138. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:  

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. да осъществява връзка с родителите за изясняване на причините, поради които ученикът не се е явил 

в училище – до края на учебния ден, ако няма предварителна информация от родител; 

5. 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; 

6. 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; 

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 и учители с оглед 

усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

12. да осъществява връзка с държавни и обществени организации (отдел «Закрила на детето», ДПС към 

РУ – Червен бряг, и други) за допълнителна работа с деца в риск и ученици с противообществени 

прояви и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката; 

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

14. в края на месеца да представя справка за отсъстващите ученици; 

15. при нанесени материални щети от ученици, да уведомява писмено родителите и да изисква 

заплащането на повреденото имущество или заплащането на щетата в троен размер; 

16. да получава от определеното лице за библиотекар безплатните учебници в началото на учебната 

година, а след приключването й, да събира същите и ги предава обратно; 

17. при необходимост от ремонтни дейности в класната стая, да прави писмена заявка, която предава на 

ЗАС. 



18. в началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция класният ръководител 

провежда родителска среща по безопасни условия и възпитание на труд. 

19. на първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя информация на 

родителите относно графика за приемното време на учителите в училище. 

20. по време на родителските срещи да обсъжда и да 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. 

Чл. 139. (1) Учителите нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие 

на конфликт на интереси.  

(2) Учители, 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. 

 

Раздел ІII 

Заместник - директор 

Чл.140. Заместник - директорът подпомага директора при организирането на учебната и 

административно-стопанската дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на 

предучилищното и училищното образование и длъжностната характеристика.  

Чл.141. Заместник - директорите подпомагат директора като:  

1. подготвят вариантите за организиране на УВП, разпределението на часовете от учебния план и 

учителите, които ще преподават;  

2. подготвят варианти на седмично разписание;  

3. изготвят съществуващите в училището графици;  

4. осъществяват контрол върху състоянието на училищната документация;  

5. попълват необходимите форми- образци за НСИ;  

6. подготвят необходимите заявки, справки, информации и други;  

7. осигуряват УТС, пособия и други за нуждите на УВР;  

8. участват при разработването на училищния бюджет, на училищните планове и правилници, щатното 

разписание, проекто -щата, Списък- Образец № 1 и други;  

9. организират и съдействат за решаването на въпросите от социално- битов характер;  

10. организират и контролират работата на административния и помощния персонал в училището;  

11. водят определена със заповед на директора задължителна училищна документация- книга за 

подлежащи на задължително обучение ученици и други;  

12. организират и контролират изпълнението на текущите и основни ремонти;  

13. грижат се за обогатяването на материално- техническата база и състоянието на сградата;  

14. отговарят за изпълнението на противопожарните изисквания, охраната и хигиената на труда, 

дейностите по евакуацията на учениците и персонала.  

 

Раздел ІV 

Други педагогически специалисти 

Чл. 142. (1) Длъжността „психолог“ в училището включва функции, свързани с наблюдение и подкрепа 

на психичното развитие и здраве на децата и учениците, подпомагане на процеса на адаптация, личното 

и социалното им приспособяване в образователната среда чрез методическа, посредническа и 

консултативна дейност в сътрудничество с учители, директор, другите педагогически специалисти и 

родителите. 

(2) Лицата, заемащи длъжността „психолог“, изпълняват функциите си като: 

1. извършват превенция на обучителните трудности, като информират родителите за значението на 

превенцията; 

2. извършват оценка за ранно установяване на проблеми в развитието и прилагат програми за 

психомоторно и когнитивно развитие на децата и учениците. 

3. планират и провеждат стандартизирани тестове, за да определят умствените и физическите 

характеристики, способности, наклонности, потенциал на децата и учениците; 

4. интерпретират и оценяват получените резултати от диагностичните изследвания; 



5. анализират влиянието на наследствени, социални, професионални и други фактори върху мисленето, 

поведението и емоциите на децата и учениците; 

6. осъществяват дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознават формите им, 

оценяват поведенчески прояви на учениците, предлагат и прилагат форми на въздействие и дейности за 

мотивация за преодоляване на проблемното поведение на ученици; 

7. провеждат разговори или интервюта с отделни лица или групи с цел допълнителна подкрепа; 

8. информират родители, учители и другите педагогически специалисти, консултиране и предлагат 

възможни решения за справяне с даден проблем; 

9. участват в екипа за подкрепа за личностно развитие, който извършва оценка на индивидуалните 

потребности на дете или ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа; 

10. проучват психологическите фактори при диагнози и за превенция на заболявания и състояния, 

емоционални и личностни разстройства, както и се консултират със съответните специалисти. 

Чл. 143. (1) Длъжността „педагогически съветник“ в в училището включва функции, свързани 

иницииране и подпомагане осъществяването на училищни политики, допринасящи за напредъка и 

позитивното развитие на децата и учениците, с консултирането им, с поддържането на връзките между 

институцията, семейството и обществото. 

(2) Лицата, заемащи длъжност „педагогически съветник“, изпълняват свързани с: 

1. участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на възпитанието, 

социализацията и закрилата на децата и учениците. 

2. консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други заинтересувани 

страни за преодоляване на лични, социални или поведенчески проблеми, които се отразяват на 

обучението, поведението и социализирането на децата и учениците; 

3. посредничество при решаване на конфликти между ученици и учители, директор или друг 

педагогически специалист, родител както личностни, така и на ниво общност; 

4. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с обучението, възпитанието и 

социализацията им ги насочват в избора на занимания по интереси; 

5. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните видове 

психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на различни форми на 

агресия и насилие, участват в разработването и изпълнението на програми за противодействие и на 

мерки за въздействие; 

6. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който  извършва оценка на 

индивидуалните потребности на дете или ученик за предоставяне на допълнителна подкрепа; 

7. участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното им поведение 

чрез посредничество, консултиране, включване в дейност в полза на групата или паралелката; 

8. организиране на групи с деца или учениците за подпомагане на личностно им развитие и 

адаптирането им към изискванията на образователната среда; 

9. осъществяване на кариерно ориентиране, като информират и консултират учениците в техния избор 

на професия, обучение или образование; 

10. осъществяване на връзката между родителите и институция в системата на училищното 

образование за целите на координацията и комуникацията в работата по отделен случай на ученик; 

11. сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участват в междуинституционални 

екипни срещи. 

Чл. 144. (1) Длъжността „логопед“ в в училището включва осъществяването на функции, свързани с 

провеждане на ефективна профилактика, диагностика, терапия и консултация на нарушенията на 

комуникацията при децата и учениците, свързани с разбирането и пораждането на устната и писмената 

реч, както и други сетивни и неврални проблеми. 

(2) Лицата, заемащи длъжността „логопед“, изпълняват функции, свързани с: 

1. превенция на обучителните трудности, като информират родителите за значението на превенцията; 

2. оценка за ранно установяване на риск от обучителни трудности и прилагат програми за езиково 

развитие на децата и учениците; 

3. оценка на речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне естеството на 

комуникативните нарушения; 

4. интерпретиране на резултатите по т. 3 и заедно с друга медицинска и социална информация като 

определят подходящи форми на корекционна и терапевтична работа; 

5. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на специални диагностични 

инструменти и оборудване; 



6. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и възстановяване на 

речта, както и в програми за комуникативни нарушения; 

7. планиране и провеждане на адаптивни програми с цел компенсиране на физически увреждания, 

засягащи речта и преглъщането у децата и учениците; 

8. Проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на децата и 

учениците, консултиране на учителите и родителите за спецификата на работа с тях; 

9. консултиране на родители на деца и ученици с комуникативни нарушения и при необходимост ги 

насочване към допълнителни медицински или образователни услуги. 

Чл. 145. (1) Длъжността „корепетитор“ включва функции, които в практически аспект подпомагат и 

подкрепят учениците при разучаването и представянето на солово изпълнение, на хоровите  

произведения, съпровождат музикалната и сценична подготовка на оперен, оперетен или балетен 

спектакъл, изпълнения на различни инструменти по време на обучение и на публичната сценична 

дейност с ученици. 

(2) Лицата, заемащи длъжността „корепетитор“, изпълняват своите функции: 

1. планиране, разработване/интерпретиране и подпомагане на ръководството на изпълнението на 

музикални творби от деца и ученици; 

2. подкрепа на учителите по специализирана подготовка за развитие на изпълнителски и 

интерпретаторски качества на учениците; 

3. адаптиране или аранжиране на музика за определени инструментални или вокални групи, както и за 

инструменти; 

4. формиране на групи, организиране на репетиции и участие в музикални събития, с цел представяне 

на постигнати резултати; 

5. оценяване на напредъка и подпомагане развитието на способностите и талантите на децата и 

учениците и формират музикална култура в тях. 

Чл. 146. Длъжността „хореограф“ подготвят, подкрепят и ръководят обучението на ученици за 

индивидуално танцово изпълнение или в танцов състав и включва следните функции: 

1. създаване на хореографско произведение, разработване и представяне на хореография за танци и 

стилове; 

2. подготовка на материали за теорията и практиката на танцовото изкуство; 

3. планиране и провеждане практическо индивидуално и групово обучение по танци, възлагане на 

упражнения и определена работа в съответствие с възможностите и интересите на децата или 

учениците; 

4. организиране и подпомагане на учениците при представяне постиженията им пред публика, 

организиране на посещения на представления, свързани с предмета на дейност; 

5. подкрепа на учителите по танци и координиране на дейността с корепетиторите в процеса на 

обучение. 

Чл. 147. Длъжността „треньор по вид спорт“ участват в процеса на обучение за придобиване на знания, 

умения и компетентности на учениците от специализираната спортна подготовка, организират и 

провеждат тренировъчна дейност и ги подготвят за състезателна дейност и включва функции, свързани 

с: 

1. извършване на диагностични процедури за първоначални проучвания за готовността и 

възможностите на учениците за занимания с конкретен вид спорт; 

2. разработване на учебно-тренировъчни планове или приоритетни тренировъчни програми; 

3. установяване на постоянен професионален контакт с учениците и другите заинтересовани от 

спортните им резултати страни; 

4. запознаване на учениците с общите и специфични изисквания и условия за безопасна тренировъчна и 

спортно-състезателна дейност; 

5. организиране и провеждане на спортно-тренировъчна и състезателна дейност с ученици по 

съответния вид спорт. 

6. съгласуване на дейността с институционалната политика, мотивиране и стимулиране развитието и 

напредъка на учениците; 

7. взаимодействие с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите на 

учениците. 

Раздел V 

Квалификация на педагогическите специалисти 



Чл. 148. (1) Учителите, директорите и другите педагогически специалисти са длъжни да повишават 

квалификацията си: 

1. по програми за продължаваща квалификация в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на 

атестиране за всеки педагогически специалист; 

2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа 

годишно за всеки педагогически специалист; 

Чл. 149. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване 

компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на 

изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани 

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

педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито програми за обучение 

са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 

(3) Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по  избор на 

педагогическия специалист с цел: 

1. актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придобиване на нови допълнителни 

компетентности, което осигурява съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, 

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

му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика; 

2. реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на 

образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране; 

3. удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с 

професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на 

личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие; 

4. създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява чрез разгръщане на 

творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики; 

5. повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия 

специалист. 

(4) Условия и ред за квалификация на учителите, директорите и другите педагогическите специалисти 

са регламентирани в ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти в системата на училищното образование и в плана за квалификация на 

педагогическите специалисти в ОУ. 

 

Раздел VI 

Вътрешноинституционална координация и взаимодействие между Директора, класните 

ръководители, педагогически специалисти  на ОУ”Христо Смирненски” и представители на 

други институции 

 Чл. 150. (1) Реализирането на ефективно взаимодействие между институциите в процеса на 

формиране на образователни политики, в пряката работа за подкрепа на личностното развитие на 

учениците, за вземане на решения и за изграждане на среда за пълноценно реализиране на младите хора 

е важен елемент от дейността на ОУ”Христо Смирненски” гр. Червен бряг. 

(2) Основополагащи принципи на взаимодействието между училището и административните органи и 

институции и организации са базирани върху: 

1. Гарантиране на „най-добрия” интерес на учениците. 

2. Превенция на трудностите. 

3. Сътрудничество, ефективност, комуникация. 

4. Позитивно и конструктивно отношение. 

5. Системност и последователност на въздействието. 

6. Отношения на загриженост. 

7. Обединяване компетентността на широк кръг специалисти. 

(3) Взаимодействието между училището и различни институции се осъществява под различни форми – 

информационна, екипна, експертна, съгласуваща, образователна и др. и е насочена към засилване на 

участието и отговорността на всички заинтересовани страни за осигуряване на качествена образование 

и създаване на подкрепяща среда за всеки ученик. Гарантирането на сигурна и безопасна среда  налага 

взаимодействието с различни институции и на различни нива:  

1. ДСП- отдел „Закрила на Детето”; 



2. РУ на МВР и ДПС гр. Червен бряг; 

3. Кметове на населени места; 

4. Център за обществена подкрепа 

(4) Дейности при реагиране при случай на дете в риск 

1. При посещение на служители  от други институции, касаещи дете в риск, незабавно уведомяване 

на Директора на училището. 

2. Регистриране на заповеди  от други институции във входящ и изходящ дневник на училището. 

Конкретната заповед  да касае дейността  на ОУ”Христо Смирненски” и да изисква съдействие от 

училището за конкретния случай. 

3. Изясняване на ситуацията и уведомяване на родителите на детето. 

4. Уведомяване на психолог или педагогически съветник, при необходимост. Оценка на риска.  

5. Осъществяване на среща с ученик от училището и други институции,  след информирано съгласие 

от страна на родителя. 

6. Включване на класен ръководител за координация и взаимодействие по конкретния случай. 

7. Консултиране при нужда с педагогически съветник, психолог или представител от друга 

институция във време след учебните занятия на учениците или по време на междучасията.  

8. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности. 

  

ГЛАВА VIII 

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

Раздел I 

Директор 

Чл. 151. Орган за управление на училището е директорът. 

 (1) Директорът на училището ръководи образователния процес в институцията в съответствие с 

държавната политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и 

отговаря за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията. 

(2) Директорът, като орган на управление и контрол на училището, изпълнява своите функции като: 

1. организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, възпитание и социализация в 

институцията; 

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 

3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното 

управление на образованието – за институциите, прилагащи системата на делегиран бюджет и за 

частните детски градини и училища или предлага за утвърждаване от началника на регионалното 

управление на образованието след съгласуване с първостепенния разпоредител с бюджет – за 

институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет; 

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна оценка 

на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата на 

институцията; 

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

допълнителния план-прием; 

6. контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците от институцията, подлежащи 

на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема; 

7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за задължително предучилищно 

образование, за завършен клас, за степен на образование, за професионална квалификация; 

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите; 

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

непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните 

работни места в бюрото по труда и в Регионалния инспекторат по образованието в тридневен срок от 

овакантяването им; 

11. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването на 

професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти; 

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира 

изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 



13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно  разпореждане с 

бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира педагогическия съвет, 

социалните партньори и обществения съвет; 

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

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

контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал за постиженията и изявите им; 

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал; 

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, 

възпитание и труд; 

19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията като 

създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията; 

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности; 

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 

22. представлява институцията пред органи, институции, организации и лица и сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му 

правомощия; 

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

предучилищното и училищно образование. 

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

решенията му. 

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

определените в нормативен акт случаи. 

Раздел II 

Педагогически съвет 

Чл. 152. (1) Педагогическият съвет в училището:  

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

действие и финансиране;  

2. приема правилник за дейността на училището;  

3. приема училищния учебен план;  

4. приема формите на обучение;  

5. приема годишния план за дейността на училището;  

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;  

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието;  

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

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи;  

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси;  

11. избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО; 

12. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на съответните санкции 

в предвидените в ЗПУО случаи;  

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

14. определя ученически униформи;  

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

общност;  

16. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно 

развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение;  

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

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

подобряване на образователните резултати;  

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на училището.  

(3) Педагогическият съвет включва в състава си заместник -директорите и учителите. 

(4) В състава на педагогическия съвет с право на съвещателен глас могат да участват председателят на 

училищното настоятелство и медицинското лице на училището. 



(5) В работата  на педагогическия съвет при обсъждането на програмата за превенция на ранното 

напускане на училище и програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата 

и учениците от уязвими групи има право да участва представител на обществения съвет. 

(6) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно 

заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав. 

(7) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на  на не по-малко от 2/3 от 

числения му състав. 

(8) Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство /2/3 от гласовете 

на присъстващите/ или от началника на РУО - Плевен. 

(9) За всяко заседание на ПС се води протокол. 

 

ГЛАВА IX 

УЧЕНИЧЕСКИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Раздел І 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл.153. Съставът на ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване.  

Чл.154. Ученическият съвет на класа участва в: 

1. планиране тематиката на час на класа;  

2. отговаря за спазване правата на учениците;  

3. участва активно в решаване проблемите на класа;  

4. излъчва представител за участие в ученическия съвет на училището.  

 

Раздел ІІ 

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл.155. Съставът и ръководството на ученическия съвет на училището се определя от самите ученици.  

Чл.156. Ученическият съвет на училището участва в:  

1. планиране на училищната възпитателна дейност;  

2. определяне на наказването и награждаването на ученици;  

3. организиране на извънкласните и извънучилищните форми;  

4. организиране и провеждане на училищните мероприятия.  

Чл.157. Ученическият съвет на училището има право да:  

1. събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с 

провеждани, училищни мероприятия;  

2. предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на учебно- 

възпитателната работа;  

3. участва чрез своя председател при необходимост в заседанията на педагогическия съвет.  

 

ГЛАВА X 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

Чл. 158. Училищното настоятелство е обществени органи за подпомагане на развитието и 

материалното осигуряване на дейността на училището.   

Чл. 159. За постигане на целите си настоятелството: 

1. обсъжда и прави предложения пред съответните органи на развитието или решаването на текущи 

проблеми на училището; 

2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства на училището и 

контролира целесъобразното им разходване; 

3. подпомага изграждането и поддържането на МТБ на училището; 

4. подпомага училищните органи за осъществяване на задължителното обучение; 

5. съдейства за реализиране на извънкласните и извънучилищни форми, организирания отдих, туризъм 

и спорт с учениците; 

6. съдейства за включване на родителите при организиране на на свободното време на учениците; 

7. предлага мерки за подобряване на дейността в училище; 

8. подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и дискриминацията 

във всички нейни форми на проявление. 

 

ГЛАВА XI 



ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл. 160. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански 

контрол на управлението му. 

Чл. 161. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на 

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

съответната институция.  

(2) Представителят на финансиращия орган се определя от кмета на общината.  

(3) Представителите на родителите за излъчват на събрание на родителите. 

(4) За представители на родителите могат да бъдат избирани: 

1. родители на ученици от училището; 

2. професионално доказани личности от различни области на обществения живот, изявени  

общественици, спомоществователи, бивши възпитаници, които не са родители на ученици от  

училището. 

(6) Съставът на обществения съвет включва и резервни членове на представителите по ал. 1. 

(7) Участието на членовете в обществения съвет е на доброволни начала и е безвъзмездно. 

Чл.162. (1) Не може да бъде член на обществения съвет лице, което е: 

1. осъждано за умишлено престъпление от общ характер независимо от реабилитацията; 

2. член на настоятелството на училището; 

3. в трудово или облигационно правоотношение с училището, изпълнител или в трудово 

правоотношение с изпълнител по договор, възложител по който е училището, първостепенният 

разпоредител с бюджет или кметът на район в градовете с районно делене. 

(2) Членовете на обществения съвет попълват декларация, с която удостоверяват липсата на 

обстоятелствата по ал. 1. 

Чл. 163. (1) Общественият съвет в училището: 

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на 

директора за изпълнението й; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното 

напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

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

резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането 

на училището; 

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

както и за отчета за изпълнението му;  

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

предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището ; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 

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

директорите и другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за 

безвъзмездно ползване на учениците; 

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

нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием; 

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на училищната общност; 

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността „директор“ в  

държавните и общинските училища; 

13. участват с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас. 

(2) Общественият съвет дава становища по други въпроси по искане на директора, педагогическия 

съвет, регионалното управление на образованието или Министерството на образованието и науката. 

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

повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият 

съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 



Чл. 164. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет се уреждат 

с правилник, издаден от Министъра на образованието и науката. 

 

ГЛАВА XII 

ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ 

Чл. 165. (1) Документите в ОУ „Христо Смирненски" като част от системата на училищното 

образование се създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт 

за информацията и документите.  

(2) Държавният образователен стандарт по ал. 1 урежда:  

1. видовете документи в системата на училищното образование;  

2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;  

3. условията и реда за водене на информационни регистри;  

4. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;  

5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.  

Чл. 166. Документите, издавани или водени от институциите в системата на училищното образование, 

се попълват на български книжовен език с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО.  

Чл. 167. (1) Министерството на образованието и науката организира воденето на национална 

електронна информационна система за училищното образование.  

(2) Воденето на националната електронна информационна система по ал. 1 се извършва при условия и 

по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите.  

 

ГЛАВА XIII 

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 

Раздел I 

Финансиране 

Чл. 168. (1) Дейностите в ОУ „Христо Смирненски"се финансират със средства от държавния бюджет, 

бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници.  

(2) Средствата от държавния бюджет са за:  

1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците;  

2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;  

3. развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;  

4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.  

Чл. 169. Средствата от държавния бюджет за финасиране на дейности в училищното образование се 

планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт 

спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната година. 

Чл. 170. (1) Средствата по чл. 154, ал. 2, т. 1 се разпределят между бюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа 

на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет. 

Стандартът определя размера на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете 

или ученик за съответната година. 

(2) Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти, се 

определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. 

 

Раздел II 

Имущество 

Чл. 171. (1) Целият училищен инвентар се води от домакина и е записан под номера в инвентарните 

описи. Новопридобитите вещи и материали също се завеждат под номер. 

(2) Училищният инвентар, училищните дидактически пособия и материали се зачисляват на учителите 

и служителите в училището срещу подпис за всяка учебна година от комисия по инвентаризацията, 

определена със заповед на директора, която работи от 1 октомври до 30 ноември и прави подробна 

проверка на МТБ на училището. 

(3) Учениците, щатния персонал и вътрешните лица нанесли щети и повреди на училищното 

имущество ги възстановяват или обезщетяват по пазарни цени към момента в тридневен срок.  

(4) Лица, направили умишлени повреди се наказват дисциплинарно. 



(5) Повредите на училищното имущество се регистрират в дневника за дежурство от главния дежурен 

учител по сигнал на дежурните учители и/или помощния персонал. 

(6) За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи класния 

ръководител и преподавателя, отговарящ за кабинета. 

Чл. 172. В ОУ е установен ред по предаване, приемане и връщане на безплатни учебници, като и  

санкции, които се налагат при установяване на нередности, регламентирани със Заповед на директора 

на училището. 

1. Класните ръководители приемат от определеното на длъжност библиотекар лице с приемно-

предавателен протокол, комплектите учебници и учебни помагала, съобразно броя на учениците в 

паралелката, в началото на учебната година. 

2. Класните ръководители информират родителите (настойниците) относно реда за получаване и 

връщане на предоставените за безплатно ползване от училището учебници и учебни помагала по време 

на учебни занятия и в края на учебната година. 

3. Срещу подпис, всеки ученик получава комплект учебници за безвъзмездно ползване в къщи.  

4. В случай на преместване на ученик в друго училище по време на учебната година, преди получаване 

на удостоверение за преместване, ученикът връща учебниците на класния ръководител. 

5. След приключване на учебните занятия за съответната учебна година класните ръководители 

приемат учебниците от учениците и при установени нередности: негоден за ползване или изгубен 

учебник, класните ръководители информират родителите и ръководството на училището. Родителите 

възстановяват учебника или заплащат в троен размер неговата ценова стойност, за което получават 

счетоводен документ. 

 

ГЛАВА XIV 

ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 

            В съответствие със Закона за защита срещу дискриминация 

Чл. 173. (1)Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на 

учениците, както и всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, 

етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, 

политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална 

ориентация, семейно положение, имущество състояние или на всякакви други признаци, установени в 

закон или в международен договор, по който Република България е страна. 

(2)Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по 

ал.1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни 

обстоятелства. 

(3) Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал.1 в по-

неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий 

или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдано с оглед на 

законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.  

Чл. 174. (1).Не представлява дискриминация: 

1.Различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол по отношение на занятие, 

осъществявано в религиозни инструкции или организации, когато поради естеството на занятието или 

условията, при които то се осъществява, религията, вярата или полът е съществено и определящо 

професионално изискване с оглед характера на инструкцията или организацията, когато целта е 

законна, а изискването не надхвърля необходимото за постигане й. 

2. Различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол при религиозно образование с 

цел упражняване на занятие по т.2. 

3. Определянето на изисквания на минимална възраст, професионален опит или стаж при наемане на 

работа или при предоставяне на определени преимущества, свързани с работата при условие, че това е 

обективно оправдано за постигане на законна цел и средства за постигането й не надвишават 

необходимото. 

4. Определянето на максимална възраст за наемане на работа, което е свързано с необходимостта от 

обучение за заемане на съответната длъжност  или с необходимостта от разумен срок за заемане на 

длъжността преди пенсиониране при условие, че това е обективно оправдано за постигане на законна 

цел и средствата за постигането й не надвишават необходимото. 



5. Специалната закрила за бременни жени и майки, установена със закон, освен ако бременната жена 

или майката не желае да се ползва от тази закрила и е уведомила писмено за това работодателя.  

6. Различното третиране на лица с увреждане при провеждане на обучение и придобиване на 

образование за задоволяване на специфични образователни потребности с цел изравняване на 

възможностите им. 

7. Определянето на изисквания за минимална и максимална възраст за достъп до обучение и 

образование, при условие, че това е обективно оправдано за постигане на законна цел с оглед 

естеството на обучението или образованието, или условията, при които то се осъществява, и средствата 

за постигането на тази цел не надвишават необходимото. 

8. Мерките в областта на образованието и обучението за осигуряване на балансирано участие на жените 

и мъжете, доколкото и докато тези мерки са необходими. 

9. Специалната закрила на деца без родители, непълнолетни, самотни родители и лица с увреждания, 

установена със закон. 

10. Мерките за защита на самобитността и идентичността на лицата, принадлежащи към етнически, 

религиозни или езикови малцинства, и на правото им самостоятелно или съвместно с другите членове 

на своята група да поддържат и развиват своята култура, да изповядат и практикуват своята религия 

или да ползват своя език. 

Чл. 175. Лица, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят 

отговорност по закона за защита срещу дискриминация. 

Чл. 176. В производството на дискриминация, след като страната, която твърди, че е жертва на 

дискриминация, докаже факти, от които може да се направи извод, че е налице дискриминация, 

ответната страна трябва да докаже, че правото на равно третиране не е нарушено.  

Чл. 177. Работодател, получил оплакване от работник или служител, който се смята за подложен на 

тормоз, включително сексуален тормоз, на работното място, е длъжен незабавно да извърши проверка, 

да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за налагане на дисциплинарна отговорност, 

ако тормозът е извършен от друг работник или служител. 

Чл. 178. Работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да предприеме ефективни мерки за 

предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място. 

Чл. 179 При неизпълнение на задължението си по чл. 216 от този Правилник работодателят носи 

отговорност по този закон за актове на дискриминация, извършени на работното място от негов 

работник или служител. 

Чл. 180. Работодателят прилага еднакви критерии при налагане на дисциплинарни наказания без оглед 

на признаците по чл. 211, ал.1 от този Правилник. 

Чл. 181. Работодателят прилага еднакви критерии при осъществяване на правото си за едностранно 

прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал.1, т.2 – 5, 10 и 11 и чл. 329 от Кодекса на труда или на 

служебното правоотношение по чл. 106, ал.1, т.2, 3 и 5 от Закона за държавния служител без оглед на 

признаците по чл. 211, ал.1от този Правилник. 

Чл. 182. Работодателят поставя на достъпно за работниците и служителите място в предприятието 

текста на закона, както и всички разпоредби на вътрешните правила и на каузите от колективния 

трудов договор, отнасящи се до защита от дискриминация. 

Чл. 183. (1) При поискване работодателят предоставя информация на лицето, което твърди, че са 

нарушени правата му по този раздел. 

(2) Работодателят е длъжен при равни други условия да насърчава професионалното развитие и 

участието на работници и служители, принадлежащи към определен пол или етническа група, когато те 

са по-слабо представени сред работниците или служителите, извършващи определена работа или 

заемащи определена длъжност. 

Защита при упражняване правото на образование и обучение 

Чл. 184. (1) Министърът на образованието и науката и органите на местното самоуправление вземат 

необходимите мерки за недопускане на расова сегрегация в обучаващите институции.  

(2) Ръководителят на обучаваща институция предприема ефективни мерки за предотвратяване на 

всички форми на дискриминация на учебното място от страна на лице от педагогическия или 

непедагогическия персонал или учащ се. 

Чл. 185. Ръководителят на обучаваща институция поставя в учителската стая текста на закона, както и 

всички разпоредби от вътрешните правила, отнасящи се до защитата от дискриминация. 



Чл. 186. Ръководителят на обучаваща институция, получил оплакване от учащ се, който се смята за 

подложен на тормоз от лице от педагогическия или непедагогическия персонал или от друг учащ се, е 

длъжен незабавно да извърши проверка и да предприеме мерки за прекратяване на тормоза, както и за 

налагане на дисциплинарна отговорност. 

Чл. 187. Обучаващите институции предприемат подходящи мерки с цел изравняване на възможностите 

за ефективно упражняване на правото на образование и на обучение на лицата с увреждания, освен 

когато разходите за това са необосновано големи и биха затруднили сериозно институцията.  

Чл. 188. (1) При поискване ръководителят на обучаващата институция представя информация на 

лицето, което твърди, че са нарушили правата му по този раздел. 

(2). Информацията по ал.1 съдържа основанието за взетото от ръководителя или преподавателя 

решение, както и други относими данни. 

Чл. 189. При неизпълнение на задължението по чл. 222, ал.2 от този Правилник ръководителят на 

обучаваща институция носи отговорност по този закон за дискриминация на учебното място от страна 

на служител в администрацията, преподавател или учащ се. 

Чл. 190. (1)Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, както и съставителите на учебници и 

учебни помагала са длъжни да предоставят информация  и прилагат методи на обучение и възпитание 

по начин, насочен към преодоляване на стереотипи за ролята на жената и мъжа във всички сфери на 

обществения и семейния живот. 

(2) Детските градини, училищата и висшите училища включват в своите образователни програми и 

планове обучение по проблемите на равенството на жените и мъжете. 

(3)Алинея 1 се прилага и за преодоляване на отрицателните стереотипи към лицата, принадлежащи към 

расови, етнически и религиозни групи, както и по отношение на лицата с увреждания. 

Чл. 191. По смисъла на Закона за защита срещу дискриминация: 

(1) „Тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл. 4, ал.1, от Закона за защита 

срещу дискриминация изразено физически, словесно или по друг начин, което има за цел или резултат 

накърняване достойнството на лицето и създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда.  

(2) „Сексуален тормоз” е всяко  нежелано поведение от сексуално естество, изразено физически, 

словесно или по друг начин, с което се накърняват достойнството и честта, и се създава враждебна, 

обидна, унизителна или застрашителна среда и, в частност, когато отказът да се приеме подобно 

поведение или принудата към него може да повлияе на вземането на решения засягащи лицето. 

(3)„Преследване” е : 

а) по–неблагоприятно третиране на лице, което е предприело или се предполага, че е предприело или 

ще предприеме действие за защита от дискриминация. 

б) по-неблагоприятно третиране на лице, когато свързано с него лице е предприело или се предполага, 

че е предприело или предприема действия за защита на дискриминация. 

(4)„Действията за защита от дискриминация” могат да включват: подаване на жалба или сигнал, 

предявяване на иск или свидетелстване в производство за защита на дискриминация. 

(5). „Подбуждане към дискриминация” е пряко и умишлено насърчаване, даване на указание, оказване 

на натиск или склоняване към извършване на дискриминация, когато подбуждащият е в състояние да 

повлияе на подбуждания. 

(6) „Расова сегрегация” е издаването на акт, извършването на действие или бездействие, които води до 

принудително разделяне, обособяване или отделяне на лице на основата на неговата раса, етническа 

принадлежност или цвят на кожата. 

(7) „Неблагоприятно третиране” е всеки акт, действие или бездействие, което пряко или непряко засяга 

права или законни интереси. 

(8)„Множествена дискриминация” е дискриминация на основата на повече от един от признаците по 

чл. 211, ал.1 от този Правилник. 

(9) „Повторно нарушение” е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на 

решението, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид. 

(10) „Семейно положение”означава брачен статус или фактическо съжителство и полагане на грижи за 

зависим поради възраст или увреждане низходящ, възходящ или роднина по съребрена линия до трета 

степен. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



& 1. Актуализацията на Правилника за дейността на училището е приета на заседание на 

Педагогическия съвет  № 6  от 27 февруари 2019 г. 

& 2. Допълнения и промени могат да се правят само на заседание на Педагогическия съвет  по 

предложение на училищното ръководство или 1/3 от педагогическия и щатния непедагогически 

персонал при промяна на условията. 

& 3. Актуализацията на Правилника на училището влиза в сила от деня на приемането му от 

Педагогическия съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


