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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.1.  Този правилник урежда устройството, функциите, дейността и управлението на 

Първо основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Раднево. 
Чл.2.  Правилникът определя структурата и функциите на ръководството и управлението 

на училището; организацията на образователния процес; правата и задълженията на учителите, 
учениците и служителите в училището. 

Чл.3.  Настоящият правилник има за цел да осигури създаването на оптимална организация 
на учебно - възпитателната дейност в Първо основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. 
Раднево, като спазва прилагането на нормативните актове в системата на образованието и 
конкретизира някои от техните норми с оглед на спецификата на училището и неговите 
традиции.  

 
ГЛАВА ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
Раздел І 

 Общи положения. 
 
Чл.4.  Училището осигурява:  

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;  
2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и 

култура; 
3. завършване на определените в Закона за предучилищното и училищното образование 

степени на образование и придобиване на професионална квалификация; 
4. 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;  

5. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 
6. професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности;  
7. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;  
8. ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията им;  
9. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 
10. 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;  

11. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 
езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;  

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

13. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и традиции;  
14. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки;  
15. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз; 
16. повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на ранното отпадане на 

учениците от училище; 
Чл.5.  Училището създава условия за: 
1. ранно детско развитие и подготовка на децата за училище;  
2. придобиване на основно  образование; 
3. валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и чрез 

информално учене.Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст. 
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Чл.6.  Децата и учениците ползват правото си на безплатно образование в училището, като 
не заплащат такси за училищно обучение и ползват безплатно училищната база за обучение и 
развитие на интересите и способностите си. 

Чл.7.  Училищното обучение се регулира от държавни образователни стандарти. 
Чл.8.  (1) Обучението и възпитанието на учениците в училище се провежда на книжовен 

български език.  
(2)  Установяването на книжовен български език се осъществява в процеса на 

предучилищно и училищно 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 общуване в системата на предучилищното и училищно образование. 
4. За децата и учениците, за които българският език не е майчин, се създават допълнителни 

условия за усвояването му с цел подпомагане на образователната интеграция при условия и по 
ред, определени в ДОС за усвояването на българския книжовен език. 

Чл.9.  (1)  Образованието е светско. 
     (2) Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и/или 

религиозни доктрини. 
     (3) В училището не се допускат дискриминация и ограничения на правата или 

привилегиите на учениците, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол и 
произход. 

 
Раздел ІІ 

Статут на училището. 
 

Чл.11. Училището е институция в системата на предучилищното и училищно образование, 
в която се обучават, възпитават и социализират ученици и се осигуряват условия за завършване 
на клас и етап и за придобиване на степен на образование. 

Чл.12. Училището е общинско, с местно значение и утвърден авторитет, финансира се от 
общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост. 

Чл.13. (1) Първо основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Раднево е средищно 
училище, в което се обучават ученици от населени места на територията на общината или на 
съседни общини, в които няма училище. 

(2)   За учениците от I до VII клас 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 децата и учениците се осигурява транспорт. 
Чл.14.  (1) Училището е юридическо лице и има:  

1. наименование – Първо основно училище „Св. Климент Охридски” 
2. седалище и официален aдpеc – гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, ул. «Магда 

Петканова» №25, който съответства на адреса на дирекцията;  
3. собствен кръгъл печат;  
4. печат с изображение на държавния герб; 
5. банкова сметка; 
6. шифър по Булстат -  000802395. 
(2) Училището осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономия и в 

съответствие с нормативните актове, като: 
1. Притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него; 
2. Определя свои политики и стратегия за развитие в съответствие със законите на Р. 
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България; 
3. Урежда устройството и дейността си с настоящия правилник и в съответствие със 

ЗПУО и поднормативните актове по прилагането му; 
4. Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено 

образование; 
5. Определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната 

идентичност и култура, както и свое униформено облекло и отличителни знаци; 
6. Участва в регионални, национални и международни програми и проекти, подпомагащи 

дейности в областта на образованието; 
7. Съставя и избира учебни планове и разпределя учебната програма в зависимост от 

потребностите на учениците при условията и по реда на ДОС за учебния план.      
(3)   Училището носи отговорност за:  
1. изпълнението на ДОС, засягащи дейността на училището;  
2. създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на 

обучението и възпитанието им, както и на територията си;  
3. за опазване на материално - техническата база и сградния фонд;  
4. законосъобразното изразходване на бюджетните средства;  
5. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, 

ограничават правата и свободата на личността или нарушават учебно-възпитателния процес. 
Чл.15. Според вида на подготовката училището е неспециализирано. 
Чл.16. (1) Според степента учениците в училището получават предучилищно и основно 

образование; 
1. Предучилищно образование за деца навършили 5 или 6 годишна възраст; 
2. основното образование се осъществява на два етапа - начален от I до IV клас 

включително и прогимназиален от V до VII включително. 
 

Раздел ІІІ 
Предучилищно образование. 

 
Чл.17. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, 
емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на 
педагогическото взаимодействие. 

Чл.18. Предучилищното образование е задължително и се организира в групи, според 
възрастта на децата, като групата може да бъде и разновъзрастова, което е определено в ДОС за 
предучилищното образование. 

Чл.19. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.  
(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с 

продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия 
следващ работен ден.  

(3)  Учебната година включва учебно и неучебно време. 
Чл.20. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 30 юни на 

следващата календарна година.  
(2)   Учебното време се състои от учебни седмици и учебни дни.  
(3)  Учебното време се организира в педагогически ситуации. Броят и продължителността 

на педагогическите ситуации се определят с държавния образователен стандарт за 
предучилищното образование. 

Чл.21. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира 
в основни и в допълнителни форми.  

(2)   Педагогическата ситуация е основна форма на педагогическо взаимодействие.  
(3) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са дейности, които се 

организират от учителя на групата извън педагогическите ситуации, съобразно потребностите и 
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интересите на децата.  
(4) В неучебното време се провеждат само допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 
Чл.22. Основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при 

полудневна организация при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт 
за предучилищното образование.  

Чл.23. (1) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 
програмна система като част от стратегията за развитието на училището, което извършва 
задължително предучилищно образование, и която съответства на изискванията на държавния 
образователен стандарт за предучилищното образование.  

(2)  Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми 
на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

Чл.24. В края на предучилищното образование се издава удостоверение за задължително 
предучилищно образование по ред, определен с държавния образователен стандарт за 
предучилищното образование. 

 
Раздел ІV 

План - прием. Постъпване и преместване на ученици 
 

Чл.25. Училищният план-прием определя броя места, на които учениците постъпват в 
първия от класовете на началния или на прогимназиалния етап на основно образование. Този 
брой може да се променя от директора в следващите класове в съответствие с реално записаните 
ученици. 

Чл.26. Училищният план - прием се определя преди началото на учебната година от 
директора на училището при условията и по реда на държавния образователен стандарт за 
организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на държавния 
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване 
на училищата. 

Чл.27. Приемането на учениците в I клас не може да се извършва въз основа на проверка 
на способностите им. 

Чл.28. (1) В подготвителна група се приемат деца на 5 и 6 год., навършени в съответната 
календарна година. 

(2) 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.  

(3) 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.  

(4) 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.  

Чл.29.  Децата постъпват в І клас със: 
1. заявление  на родителите или настойниците им; 
2. копие от удостоверение за раждане; 
3. удостоверение за завършено задължително предучилищно образование или декларация, 

че нямат такова 
Чл.30.  (1) За осъществяване на приема в първи клас 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 се прилагат и следните критерии: 
1. дете с трайни увреждания над 50 %;  
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2. дете с двама починали родители; 
3. други деца от семейството, обучаващи се в училището; 
4. деца, завършили подготвителна група в училището; 
5. близост до местоработата на един от родителите;  
Чл.31. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава със 

заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на 
интернет страницата на училището. 

     (2) Директорът информира началника на регионалното управление на образованието за 
утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. 

Чл.32. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя 
училищна комисия, която приема заявления за прием в I и/или в V клас и извършва всички 
дейности по приема на учениците. 

(2)  Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за 
прием в V 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 в срок до началото на 

учебната година 
Чл.33.  При преместване на деца в задължителна предучилищна подготовка се издава 

Удостоверение за преместване за деца, които са се обучавали в подготвителна група в училище. 
Чл.34. (1) Учениците може да се преместват в друго училище с удостоверение за 

преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, както 
следва: 

1. от I до VI клас през цялата учебна година; 
2. от VII не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок. 
(2)  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 на 

ЗПУО до директора на приемащото училище; 
2. Издаване на служебна бележка от директора на училището до три работни дни, с която 

потвърждава възможността за записването на ученика. 
3. Служебната бележка по ал 2, т. 2 се представя от родителя/настойника заедно със 

заявлението за преместване на директора на училището, от което се премества ученикът. 
4. До три работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, 

предоставя на родителя/настойника удостоверение за преместване и копие на училищния учебен 
план. 

5. До три работни дни от получаване на удостоверението за преместване 
родителят/настойникът представя получените документи за записване в приемащото училище. 

6. Директорът на приемащото училище до три работни дни определя със заповед 
условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника. Родителят/настойникът 
подписва декларация за информирано съгласие, относно различията в учебния план в 
приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

7. В срока по т. 6 директорът на приемащото училище информира писмено директора на 
училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

8. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 
директора на приемащото училище. 

(3)  Учениците се отписват от училище  при следните случаи: 
1.    се обучава в дневна или комбинирана форма на обучение и не е посещавал училище по 

неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца; 
2.   се обучава в самостоятелна или индивидуална форма на обучение и не се е явил да 

положи съответните изпити в три поредни сесии. 
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 и 2, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява Община Раднево, РУО Стара Загора и  органите за закрила 
на детето. 
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Чл.35.  (1) Завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование в 
училище на чужда държава се удостоверява с документ, издаден от училище, създадено по 
законоустановения ред в страната, в която са издадени документите, и считано за част от 
системата на светското училищно образование на съответната държава. 

(2)  Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на завършен 
период, клас, етап, завършена степен на училищно образование в училище на чужда държава 
или в училище от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в 
Република България. 

(3)  Признаването на завършен период или клас за класовете от І до VІ клас включително 
се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи 
обучението си. 

(4)  Желаещите признаване на завършен период, клас, етап, на завършена степен на 
училищно образование по документи, издадени от училища на чужди държави, подават 
следните документи: 

1. Заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката; 
2. Документ за училищно образование; 
3. Документ, в който 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, 3 и 4 от заклет преводач; 
5. Документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди 

обучението в училище на чужда държава; 
6. Документите се подават в оригинал; 
7. Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с 

признаването, посочени от комисията или директора на приемащото училище; 
8. Документите се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за 

премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните 
договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на 
Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (утвърден с 
ПМС 54 № 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; изм., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 
96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 г.), с изключение на документите, издадени от 
училище в системата на Европейските училища, които не се легализират. 

(5) Училищната експертна комисия, определена със заповед на директора на училището, 
извършва експертна оценка на представените документи и дава предложение за признаване 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.  
(6)  Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, 

считан от датата на представяне на документите по чл. 35 ал. 4. Срокът по ал. 6 може да бъде 
удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 35 ал. 4, са недостатъчни за 
вземане на решение и се налага да се изиска допълнителна информация. В случаите, когато се 
налага представяне на допълнителни документи, при изявено писмено желание от 
родителите/настойниците, ученикът може да посещава училището с разрешение на директора. 

Чл.36.  Признаване се отказва, когато: 
1. Подадените документи не съответстват на чл. 35 ал. 4; 
2. 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; 

3. Отказът по ал.1 се мотивира. Директорът писмено уведомява заинтересувания за 
мотивите за отказа. 
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Чл.37.  Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от І до VІ клас 
включително, по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни 
изпити. 

 
 
 

Раздел V 
Форма на обучение. 

 
Чл.38.  (1) Формите на обучение в училището са: дневна, индивидуална, самостоятелна и 

комбинирана. 
(2)  Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от педагогическия 

съвет на училището. 
(3)  Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните  училище форми 

на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се публикуват и на 
интернет страница на училището. 

Чл.39.  (1) Формата на обучение за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от 
техните   родители, а за непълнолетните - от учениците със съгласието на техните родители. 

(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 същ клас повече от три учебни години; 
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 от ЗПУО; 
6. ученик със специални образователни потребности. 
(3)  За записване в индивидуална, самостоятелна или комбинирана форма на обучение или 

за промяна на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по 
реда на чл. 12, ал. 2 на ЗПУО. 

(4)  За записване на ученика в индивидуална, самостоятелна и комбинирана форма на 
обучение директорът на училището издава заповед. 

Чл.40.  (1) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална, самостоятелна и 
комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на обучението си преди началото 
на учебната година. 

(2)  Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато 
се преминава: 

1. от дневна в индивидуална, самостоятелна  или в комбинирана форма на обучение; 
2. от комбинирана в дневна форма на обучение; 
3. от индивидуална по чл. 27, ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗПУО към дневна или комбинирана и 

форма на обучение. 
(3)  За промяна на формата на обучение директорът издава заповед. 
(4)  Извън случаите по ал. 2 промяната на формата на обучение се разрешава от началника 

на регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника 
изложени мотиви или по искане на директора на училището. 

(5)  Началникът на регионалното управление на образованието в 10-дневен срок уведомява 
писмено заявителите за своето решение. 
 

Раздел VІ.  
Организация на формите на обучение 

 
 Чл.41. A)  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
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    (1) В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в групи  и 
включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. 

     (2)  В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна 
организация на учебния ден, спортните дейности и часа на класа.  

            Б) ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
(1) Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на 

информационните и комуникационните технологии и включва дистанционни учебни часове, 
самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за 
определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(2) Обучението в дистанционна форма може да е синхронно или несинхронно. 
(3) При синхронното обучение в дистанционна форма дистанционните учебни часове 

включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна 
текуща обратна връзка за резултатите от обучението. 

(4) Несинхронно е обучението в дистанционна форма, когато дистанционните учебни 
часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици. 

(5) Когато училище от списъка по ал. 15 осъществява дистанционна форма на обучение на 
ученици от друго училище, обучението е синхронно. 

(6) За прилагане на дистанционната форма на обучение училището: 
1. разполага с необходимите технически и технологични условия в съответствие с ДОС за 

физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие; 

2. осигурява уеббазирана система за публикуване на училищния учебен план, на 
седмичното разписание, на електронните уроци, на домашните задачи и проекти, за регистрация 
на учениците и учителите; 

3. електронните уроци се публикуват на уеббазираната система в зависимост от 
седмичното разписание на паралелката. 

(7) Дистанционната форма на обучение може да се организира за обучение в класовете от 
V до ХІІ включително 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 форма; 

2. ученици със специални образователни потребности; 
3. ученици с изявени дарби; 
4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга 

държава и не могат да посещават училище на нейната територия. 
(8) По изключение, когато ученикът е на лечение в чужбина за период над 30 дни, 

дистанционна форма може да се организира за обучение и в класовете от І до ІV клас 
включително. 

(9) Обучението в дистанционна форма се провежда по училищен учебен план, разработен 
въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма. 

(10) За обучението в дистанционна форма ученикът самостоятелно си осигурява 
необходимите технически и технологични средства. 

(11) В дистанционна форма не може да се организира обучение за придобиване на 
професионално образование. 

(12) Обучението в дистанционна форма по ал. 4 за учениците със специални образователни 
потребности и за учениците с изявени дарби може да се осъществява и по индивидуален учебен 
план, разработен въз основа на съответния рамков учебен план за дистанционна форма. 

(13 Ежегодно в срок до 20 август училищата заявяват в регионалното управление на 
образованието възможността да осигуряват дистанционна форма на обучение по етапи и 
степени на образование. 



 

 10

(14) Началникът на регионалното управление на образованието ежегодно до 25 август 
обявява на интернет страницата на регионалното управление на образованието информация за 
училищата, които осигуряват дистанционна форма на обучение. 

(15) Дистанционна форма на обучение може да се осъществява освен от училище по ал. 13 
и от училище, което отговаря на изискванията на чл. 113 от ЗПУО и е включено в списък, 
утвърден със заповед на министъра на образованието и науката. 

(16) В случаите, когато училището, в което ученикът е записан, не осигурява дистанционна 
форма на обучение, директорът на училището в деня на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 4 
изпраща документите до началника на РУО, който осъществява координация за сформирането 
на група за дистанционна форма на обучение в съответния клас в училище от списъка по ал. 15. 
Началникът на регионалното управление на образованието информира директора не по-късно от 
7 работни дни от получаването на документите за възможността ученикът да се обучава в 
дистанционна форма от друго училище. 

(17) Учениците по ал. 7, т. 4 при подаване на заявление представят документ, 
удостоверяващ липсата на възможност да посещават училище на територията на държавата, в 
която пребивават трайно. 

(18) Ученикът, пожелал дистанционна форма на обучение при постъпване в началото на 
етап или степен на образование, следва да отговаря на същите условия за прием, както и 
учениците в дневна форма за съответния етап или по степен на образование. 

В) ОБУЧЕНИЕТО ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 
(1) Обучението от разстояние в електронна среда се осъществява съгласно НАРЕДБА № 10 

ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ, ГЛАВА ТРЕТА, РАЗДЕЛ III. 

Чл.42. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и 
текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

     (2)   Индивидуалната форма на обучение може да се организира за: 
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

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

ЗПУО; 
5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО. 
(3)  Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план. 
(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците със специални образователни 

потребности, 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; 
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2. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие, 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.43. (1) САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА на обучение включва самостоятелна подготовка 
и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(2)   Самостоятелната форма на обучение може да се организира за: 
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, 
определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по 
реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното 
управление на образованието 

3. ученици с изявени дарби; 
4. лица, навършили 16 години. 
(3)  При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден 

училищен учебен план. 
(4)  Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 

20 учебни дни преди първата изпитна сесия за годината, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2 
(5)  Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в една 

редовна и две поправителни изпитни сесии, както следва: 
1. редовна /декември - януари/ сесия; 
2. първа поправителна сесия /март-април/; 
3. втора поправителна сесия /май-юни/ 
(6) Учениците от самостоятелна форма се допускат до изпити за редовна сесия след 

предварително подадено заявление. 
(7)  Заявления за явяване на изпити се подават до Директора на училището най-късно 10 

дни преди всяка редовна изпитна сесия. 
(8)  Изпитите се провеждат по утвърден от Директора на училището график. 
(9) Учениците, които са положили успешно изпит за завършен клас на обучение, 

получават предвидените за съответната степен на образование и квалификация документи. 
(10)  За лицата по ал. 2, т. 4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година, 

ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението.  Те полагат изпити за следващ 
клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния 
клас. 

(11)  Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на всеки 
учебен срок. 

(12)  За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната 
комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на 
Агенцията за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки учебен срок на 
организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях. 

(13)  Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в рамките на една редовна 
сесия два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от 
училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в 
друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(14)  Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 
2, т. 1. от ЗПУО.  

Чл.44. (1) КОМБИНИРАНАТА ФОРМА на обучение включва обучение при условията и 
по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от 
училищния или индивидуалния учебен план. 

(2)  Комбинираната форма на обучение може да се организира за: 
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1. ученик със специални образователни потребности; 
2. ученик с изявени дарби; 
3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което 

не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че 
в населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава; 

4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от 
разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването 
се извършва след началото на втория учебен срок. 

(3)  Комбинираната форма на обучение по ал. 2. т. 1 се осъществява: 
1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от 

аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което води до 
трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение. 

2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по 
индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това желание пред 
директора  и за които е изразено такова становище от екипа за подкрепа за личностно развитие 
по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО. 

3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-дневен 
срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за създаване на екип по 
чл. 188, ал. 1 от ЗПУО, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип. В екипа при 
необходимост може да се канят и други специалисти. 

4. екипът по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО има за цел да установи необходимостта от 
организиране на комбинирана форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален 
учебен план и индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните 
предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика. 

5.  по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на екипа, 
както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален учебен план и 
индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 30-дневен срок след 
издаване на заповедта на директора на училището за създаването на екипа. 

6.  индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30% от броя на 
учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва 
обучението в комбинирана форма. 

7.  индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана 
форма на обучение се утвърждават от директора на училището. 

8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано с 
родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-физическите 
особености и индивидуалните потребности на ученика. Седмичното разписание се утвърждава 
от директора на училището. 

9.  индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на 
учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма. 

(4)  Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се осъществява по един или 
няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, 
надвишаващи постиженията на неговите връстници, удостоверени с документи, доказващи 
класиране на призови места на национални и международни състезания и конкурси. 

1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО 
идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, 
надвишаващи постиженията на неговите връстници, оценка на индивидуалните му потребности 
и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана форма на 
обучение; 

2. обучението се организира по индивидуален учебен план и се провежда по индивидуални 
учебни програми по заявените един или няколко учебни предмета, разработени по чл. 95 от 
ЗПУО; 
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3. за всеки ученик директорът на училището утвърждава седмично разписание, съобразено 
с индивидуалните потребности на ученика след информиране на родителя/настойника; 

4. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на компетентностите на 
учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна програма по един или няколко 
учебни предмета; 

5.  индивидуалното обучение за учениците с изявени дарби се провежда в училището;  
6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 50% от броя на учебните 

часове по всеки от учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва 
обучението в комбинирана форма за основната степен на образование . 

(5) При комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 3 и т. 4 вместо чуждия език или 
съответния учебен предмет от разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се 
организира индивидуално обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е 
изучавал преди преместването си. 

1. индивидуалното обучение по ал. 5 може да се осъществява от приемащото училище – 
по реда на чл. 112, ал. 3 и 4. от ЗПУО или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от 
ЗПУО; 

2. при осъществяване на индивидуално обучение по ал. 5 приемащото училище организира 
изпити за определяне на годишни оценки по чуждия език или по съответния учебен предмет от 
разширената подготовка, а ученикът се подготвя самостоятелно по училищния учебен план за 
дневна форма; 

3. при осъществяване на индивидуалното обучение по ал. 5 от друго училище се 
разработва училищен учебен план въз основа на съответния рамков учебен план за 
дистанционна форма. 

(6)  Начинът на обучението по ал. 2, т. 3 и т. 4 се избира от ученика по реда на чл. 12, ал. 2 
от ЗПУО след обсъждане с директора на съответното училище при подаване на заявление за 
обучение. 
 

 
Раздел VІІ.  

Организационни форми. 
 

Чл.45.  Училищното обучение е организирано в последователни класове. 
Чл.46. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички 

организирани в училището форми с изключение на случаите, когато е организирана 
индивидуална форма на обучение. 

Чл.47. (1) В училището са обособени  7 /седем/ паралелки, класовете са номерирани във 
възходящ ред с римски цифри.  

(2)  В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да се 
дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от 
различни класове.  

(3)  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.  

(4) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални 
образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план. 

Чл.48. (1) Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на 
учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално 
обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за 
финансирането на институциите и 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. 

Чл.49. В началото на учебната година директорът определя със заповед класните 
ръководители на всички паралелки. 
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Чл.50. Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните 
дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната 
паралелка. 

 
 

Раздел VIII.  
Учебно и неучебно време. 

 
Чл.51. (1) Училищното образование се организира в учебни години, които включват 

учебно и неучебно време. 
(2)  Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември 
Чл.52. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на 

самостоятелната, се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни 
часове. 

(2)  Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и 
от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях.       

Чл.53.  (1) Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 32 
учебни седмици, както следва: 

1. за ПГ                  - 34 учебни седмици; 
2. за І – III клас      - 32 учебни седмици  
3. за IV – VІ  клас - 34 учебни седмици 
4. за VІІ клас          - 36 учебни седмици. 
(2) Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III 

включително задължително се използват за проектни и творчески дейности, които се реализират 
в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни и творчески дейности може да се 
планират като последователни в рамките на една учебна седмица или в отделни 
непоследователни учебни дни. 

(3) Учебното време в дистанционните учебни часове включва времето за провеждане на 
урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време или извън 
урока. 

Чл.54. Учебните занятия се разпределят в два учебни срока, както следва: 
1. I учебен срок - от 15.09.2022 г. до 31.01.2023 г. с продължителност 18 учебни седмици; 
2. ІІ учебен  срок за І – III клас - от 06.02.2023 г. до  31.05.2023 г. с продължителност 14 

учебни седмици 
3. ІІ учебен  срок за IV – VI клас - от 06.02.2023 г. до 15.06.2023 г.  с продължителност 16 

учебни седмици; 
4. ІІ учебен  срок за VII клас - от 06.02.2023 г. до 30.06.2023 г.  с продължителност 18 

учебни седмици.  
Чл.55. (1)Учебната седмица е пет дневна 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; 

Чл.56. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях.  
(2)  Учебният ден започва в 8,00 ч. и приключва не по-късно от 17,00 ч.  
(3)  Началото и краят на учебния ден на училището се определя със заповед на директора 

на училището преди началото на учебната година.         
Чл.57. (1) Продължителността на учебния час е: 
1. за ПГ                    -  30 минути; 
2. за I и ІІ клас         -  35 минути; 
3. за ІІІ и IV клас    -  40 минути; 
4. за V – VІІ клас   -  40 минути      
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(2)  Продължителността на учебния час по ал. 1, т. 1 - 3 се отнася и за часа на класа и за 
часа за организиране и провеждане на спортни дейности.  

(3)  Когато повече от 30% от учениците от I до VII клас са включени в целодневна 
организация на учебния ден и/или при организиране на обучението на две смени, 
продължителността на учебния час по ал. 1, т. 4 може да е 40 минути. 

(4)  При слети паралелки с ученици от различни класове и с различна продължителност на 
часа по ал. 1 се взема по-дългата продължителност. 

(5)  При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на всеки учебен 
час  може да бъде намалена до 20 минути от директора на училището със заповед. 

(6)  В случаите и по реда на ал. 5 директорът може да намалява и продължителността на 
часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа 
активност при целодневна организация на учебния ден. 

(7)  В случаите по ал. 5 и 6 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. 

(8) Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при 
синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава: 

1. двадесет минути - в началния етап; 
2. тридесет минути - в прогимназиалния етап; 
(9) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за 

дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от 
дневното разписание. 

Чл.58.  Почивките между учебните часове са както следва: 
(1)   малко междучасие: 
1.  І и ІІ клас -  15 минути; 
2. от ІІІ до VІІ клас – 10 минути; 
(2)   голямо междучасие: 
1.  І и ІІ клас  - 25 минути; 
2.  от ІІІ до VІІ клас  - 20 минути; 
(3)  почивките между учебните часове се ползват при спазване на графика за учебното 
време в училище. 
Чл.59. (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 наредбата на министъра на 

здравеопазването, издадена на основание на чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "ж" на 
Закона за здравето 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 учебните часове се включва и часът на класа.  
(4) Учебният час за спортни дейности се включват в седмичните разписания извън броя 

на учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в училището. 
 Чл.60. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да 

определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните часове, при 
спазване на седмичния брой 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, както и за реализиране на дейностите по чл. 15 от  НАРЕДБА № 10 
ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. 
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4. установена потребност на учениците от групата за целодневна организация на учебния 
ден по чл. 23, ал. 3 от  НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. 

5. обучение от разстояние в електронна среда. 
    (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.61.  (1) Неучебното време включва: 
1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда; 
2. ваканциите; 
3. неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО. 
(2)  През учебната 2022/2023 година учениците ползват есенна, коледна, междусрочна, 

пролетна  и лятна ваканция, както следва: 
 

Есенна  -         29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.                                                    
Коледна  -       24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. 
Междусрочна -  01.02.2023 г.  – 05.02.2023 г. вкл.                                             
Пролетна -      08.04.2023 г. –  17.04.2023 г. вкл. 
 
Неучебни дни:  
                   
19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ 
23.05.2023 г. – втори ДЗИ 
25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 
13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 
16.06.2023 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас 
       

 Чл.62. (1) По време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание 
учениците могат организирано да посещават различни културни и научни институции и прояви, 
като редът и начинът за тяхното организиране се определят в правилника за дейността на 
училището, както и да участват в различни организирани прояви или изяви, които не са предмет 
на уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, съобразно личните си 
предпочитания и възможностите. 

    (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, която не е предмет на 
уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, директорът на училището представя 
предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на началника на регионалното 
управление по образованието, която задължително съдържа и информираното съгласие на 
родителите/настойниците на учениците. 

    (4) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок от 
представяне на информацията по ал. 3 не е постъпило отрицателно мотивирано писмено 
становище от началника на РУО.                         

Чл.63.  (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 дни, 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 РУО, 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 ПС, може да обявява до три учебни дни в 
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една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника на РУО. 
(5) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно 

преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт. 
(6) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост 

началникът на РУО създава организация за преструктуриране на тематичното разпределение на 
учебното съдържание.  

Чл.64. А) Организацията на учебния ден е: 
1. полудневна за всички класове, която се осъществява на една смяна - преди обед от 8.00 

ч. до 13.00 часа;  
2. целодневна за учениците, които посещават група за целодневна организация на учебния 

ден (ЦОУД); 
3. учениците от първи клас се обучават само преди обед. 
Б) (1) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в дневна и 

комбинирана 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. 

(2) Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за 
взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, за екипна 
работа с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация и 
подкрепа за личностното развитие. 

В)  (1) В срок до 15 септември педагогическият съвет на училището приема и директорът 
утвърждава седмичния и дневния брой часове за групите за всяка от дейностите от целодневната 
организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното разписание с учебните часове от 
училищния учебен план.  

(2) За всяка група може да бъде определен различен седмичен и дневен брой часове за 
дейностите по чл. 64 Б), ал. 1 и различен вариант на съчетаване с учебните часове от училищния 
учебен план. 

(3) Седмичният и дневният брой на часовете за дейностите по чл. 46 Б), ал. 1, както и 
вариантът на съчетаване с учебните часове от училищния учебен план за групата се съобразяват 
с особеностите на организацията на процеса на обучение, желанията на родителите и 
възможностите и спецификата на училището за постигане целите на целодневната организация 
съгласно чл. 46 Б), ал. 2. 

Г) (1) При разпределянето и съчетаването в седмичното разписание на учебните часове от 
училищния учебен план с дейностите по чл. 64 Б), ал. 1 може да се прилагат следните варианти: 

1. провеждане в самостоятелен блок преди обяд или след обяд на учебните часове от 
училищния учебен план и съответно след обяд или преди обяд на дейностите по 
самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси; 

2. провеждане в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния 
учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания 
по интереси. 

(2) Смесеният блок може да включва последователно редуване в дневното разписание на 
един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или 
два часа по самоподготовка по същия учебен предмет и/или за занимания по интереси. 

(3) В случаите по ал. 2 заниманията по интереси са в тематично направление, свързано с 
учебното съдържание по учебния предмет. 

(4) При смесения блок в случаите, когато паралелката се дели на групи по учебен предмет 
по реда на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, може едновременно да се провеждат занимания по интереси и по 
самоподготовка по групи. 

Д) (1) За провеждане на самоподготовка учениците от групите може да се преразпределят 
с цел осигуряване на по-добро съответствие с потребностите, способностите и интересите им. 

 (2) При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, ал. 4 от 
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НАРЕДБА № 10 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ученик, включен в целодневна организация на 
учебния ден, може да не участва в една или две от дейностите по чл. 64 Б), ал. 1 в определени 
дни. 

Е) (1) Броят и последователността на часовете по самоподготовка, по организиран отдих и 
физическа активност и за занимания по интереси се определят дневно и съобразно възрастовите 
особености на учениците. 

(2) Дейностите по ал. 1 се разпределят от 2 до 6 часа дневно и включват най-малко две 
дейности от целодневната организация на учебния ден. 

(3) Разпределението на броя на часовете за дейностите по чл. 64 Б), ал. 1 може да се 
променя веднъж седмично след установена потребност на учениците от групата за целодневна 
организация на учебния ден за подготовка за класна и/или контролна работа, за участие в 
състезание, олимпиада, междуинституционална или друга изява на учениците. 

(4) В случаите на промяна по ал. 3 е допустимо преразпределение на учениците в групи 
съобразно техните потребности и интереси. 

(5) Промените по ал. 3 се правят с разрешение на директора на училището по инициатива 
от екипа, работещ с учениците, като се създава организация определеният по чл. 64 В), ал. 1 
седмичен брой часове по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за 
занимания по интереси да се изпълни в рамките на един месец. 

Ж) (1)Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 
1. организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 

здравословни навици и осъществяване на преход към следобедните часове или за активна 
почивка в края на деня; 

2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците; 
3. наблюдение на взаимоотношенията между учениците и насърчаване на взаимното 

разбиране, зачитане и уважение, прояви на толерантност; 
4. общуване с учениците за стимулиране на способностите им, за решаване на проблеми, 

затруднения и конфликти. 
(2) Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от 

тези за дейностите по самоподготовка. 
З) (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 
1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, за 

преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание; 
2. усвояване на начини и методи за рационално учене; 
3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 
4. подготовка за класни и контролни работи; 
5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните 

учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата; 
6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката; 
7. консултации с учители по различни учебни предмети. 
(2) Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 

1, т. 5 ЗПУО. 
(3) Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката. 
(4) При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят на 

групата се съобразява с индивидуалните характеристики на децата по отношение на стила на 
възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите. 

И) (1) Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден включват 
дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се организират съгласно 
изискванията на Наредбата за приобщаващото образование. 

(2) Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в училищната програма 
за занимания по интереси за съответната година съгласно чл. 21д от Наредбата за 
приобщаващото образование. 
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Раздел IX. 

Съдържание на училищното обучение. 
 

Чл.65. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности –  знания, умения и 
отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или 
степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование.  

(2) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, разширена, 
профилирана, професионална и допълнителна.  

(3)  Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, 
а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми. 

Чл.66.  (1) В процеса на училищното образование може да се изучава учебният предмет 
Майчин език.  

(2)  В процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет Чужд 
език извън посочените чужди езици в държавния образователен стандарт за 
общообразователната подготовка. 

(3) В процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет 
Хореография.  

(4)  В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически, 
философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. При 
условията и по реда на този закон в процеса на училищното образование може да се изучава и 
учебният предмет Религия.  

(5)  В процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети от 
областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 
предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на 
родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално 
самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват 
съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.  

(6) Учебните предмети по ал. 1, 2, 3 и 4 се изучават по учебни програми, утвърдени от 
министъра на образованието и науката. Учебните програми определят и броя учебни часове за 
изучаването им.  

(7)  Учебните предмети по ал. 5 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора 
на училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им.  

Чл.67. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 
компетентности:  

1. компетентности в областта на българския език; 
2. умения за общуване на чужди езици; 
3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните 

науки и на технологиите;  
4. дигитална компетентност;  
5. умения за учене;  
6. социални и граждански компетентности;  
7. инициативност и предприемчивост;  
8.  културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;  
9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.  
(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 

общообразователни учебни предмети.  
(3)    Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както 

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

Чл.68.  (1) Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната 
подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки 
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общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите 
на учениците като очаквани резултати от обучението.  

(2) Изключения по ал. 1 се допускат за иновативните училища, за които директорът на 
училището в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната 
подготовка може да утвърждава учебни програми за един или повече общообразователни 
учебни предмети за съответния етап.  

Чл.69.  (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се 
утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл. 69.  

(2)  Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на 
екипа за подкрепа за личностно развитие.  

(3)  Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми 
се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.70.  (1) Общообразователната подготовка в основната степен на образование е еднаква 
за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни 
учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния 
образователен стандарт за учебния план.  

(2) Изключения по ал. 1 се допускат за индивидуалната форма на обучение, както и за 
обучението в спортните училища, в училищата по изкуствата и в училищата в местата за 
лишаване от свобода.  

Чл.71. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и 
усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка.  

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни 
предмети по чл. 77, ал. 2 от ЗПУО, предвидени за изучаване в процеса на училищното 
образование, както и на учебни предмети по чл. 76, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.  

(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка, се определят с 
училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите на 
училището.  

(4)  Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за 
съответния клас, с изключение на учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3 и 4 от ЗПУО, се 
определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

 
Раздел X.  

Учебен план. 
 

Чл.72.  (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или 
модули за  придобиване на училищната подготовка.  

(2)  Структурата на учебния план обхваща три раздела:  
1.   раздел А – задължителни учебни часове;  
2.   раздел Б – избираеми учебни часове;  
3.   раздел В – факултативни учебни часове.   
Чл.73. В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

общообразователната подготовка.  
Чл.74. В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

разширената подготовка. 
Чл.75. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

допълнителната подготовка. 
Чл.76. (1) Въз основа на съответния рамков или типов учебен план училището 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. 
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(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.77.  (1) 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.78.  (1) При необходимост въз основа на училищния учебен план се разработва 
индивидуален учебен план за:  

1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна и 
комбинирана форма на обучение;  

2.  учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма на обучение. 
(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора и 

изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието. 
(3) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора и 

изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието.  
(4)  Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на 

случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.  
(5)  Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по 

един или по повече учебни предмети, което е различно от рамковия, типовия и училищния 
учебен план.  

(6) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребности 
може да съдържа само част от учебните предмети, определени в рамковия, типовия или в 
училищния учебен план.  

(7)  За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за 
личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от 
директора на училището.  

(8)  Индивидуалната учебна програма по ал. 7 за учениците със специални образователни 
потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с държавния 
образователен стандарт за приобщаващото образование.  

Чл.79. Структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове, както и 
условията и редът за тяхното утвърждаване се определят с държавния образователен стандарт за 
учебния план, а на индивидуалните учебни планове за учениците по чл. 95, ал. 1 от ЗПУО – и с 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.80. (1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по 
който е започнал да се обучава в същото училище. 

(2)  Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 
през учебната година, от която обучението продължава. 
 
 

Раздел XI. 
Форми за проверка и оценка на знанията. 

 
Чл.81. (1) Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и поставяне на    

оценка.  
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(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от 
оценяващия.   

(3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално 
за всеки оценяван. 

(4) Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съдържание, 
оценяваните компетентности, организацията и формàта на оценяването, както и с конкретните 
правила, по които ще бъдат оценявани. 

Чл.82.  (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 оценката се поставя от обучаващия учител; 
2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно 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.83. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 
(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите – 

в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или степен на 
образование. 

(3)  Изпитите в процеса на училищното обучение са: 
1.  приравнителни; 
2.  за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет или модул; 
3.  за промяна на оценката. 
(4)  Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са: 
1. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с 

компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет или модул за определен 
клас; 

2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им с 
компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна 
подготовка за определен етап от степента на образование; 

3. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование; 
Чл.84. (1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя 

оценка. 
(2) Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите 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 текуща информация за резултатите от обучението на ученика; 
2.  срочна оценка – установява степента на постигане на учебните цели 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 – установява степента на постигане на учебните цели в края на учебната 
година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет 
и/или модул през годината; 
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(4) Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя след 
полагане на изпит, в случаите когато тя не е слаб (2), не може да се променя. 

Чл.85. (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 и уменията няма пропуски. Усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 
правилно. 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. Показва незначителни пропуски в знанията и уменията си. Усвоил е новите понятия и 
като цяло ги използва правилно. Доказва придобитите компетентности при изпълняване 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 преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 
програми. Показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в 
познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации. 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 отделни очаквани резултати от учебните програми. В 
знанията и в уменията си той има сериозни пропуски. Усвоени са само някои от новите понятия. 
Притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в учебната 
програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с 
пропуски и грешки. 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 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 - III клас се 

поставят оценки само с качествените показатели по ал. 2, като качественият показател, 
изразяващ степента на постигане на очакваните резултати от обучението по ал. 2, т. 5, е 
"незадоволителен". 

(7) В случаите по ал. 6 системата от символи на качествените показатели се определя със 
заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет. При преместване на 
ученик копие от заповедта се прилага към документацията. 

(8) На учениците със специални образователни потребности (СОП), 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 
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учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този учебен предмет се 
преустановява. 

(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-
прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за 
завършена основна степен на образование, се прилага следната скала: 

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 
2. отличен 5,67 се приравнява на 47 точки; 
3. отличен 5,50 се приравнява на 44 точки; 
4. много добър 5,33 се приравнява на 41 точки; 
5. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 
6. много добър 4,67 се приравнява на 36 точки; 
7. много добър 4,50 се приравнява на 32 точки; 
8. добър 4,33 се приравнява на 29 точки; 
9. добър 4 се приравнява на 26 точки; 
10. добър 3,67 се приравнява на 23 точки; 
11. добър 3,50 се приравнява на 20 точки; 
12. среден 3,33 се приравнява на 17 точки; 
13. среден 3 се приравнява на 15 точки. 
(11) Скалата по ал. 10 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е 

изразена в точки. 
Чл.86. Оценяване на резултатите от обучението на учениците  се осъществява, съгласно 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
 

 
 
 

Раздел  ХII.  
Завършване на клас, етап и степен на образование 

 
Чл.87. (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 и 
неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години.  

Чл.88. (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.89. (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 " по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не 
повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, самостоятелна 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. 
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Чл.90. (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.91. Ученик, който е в самостоятелна форма, при повтаряне на класа се обучава и се 
явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб (2)".  

Чл.92. (1) На учениците, завършили обучението си в I клас, се издава удостоверение за 
завършен клас.  

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

Чл.93. (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.94. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, 
което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за 
продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за 
придобиване на професионална квалификация.  

Чл.95. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват 
образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, предвидени в нормативен 
акт.  

Чл.96. Условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от степента 
на образование и за преминаване в следващ клас или етап от степента на образование се 
определят най-късно до началото на съответната учебна година на съответния клас или етап.  

Чл.97. (1) Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етап или 
степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за информацията и 
документите.  

(2) В документите за завършен етап от степента на образование се посочва съответното 
ниво от Националната квалификационна рамка и от Европейската квалификационна рамка.  

(3) Министърът на образованието и науката организира създаването и воденето на 
информационен регистър за документите за завършено основно образование. 

  
                                                                      

 
Раздел XIII.  

Документи за завършен клас, степен на образование. 
 

Чл.98 (1) На децата завършили ПГ училището издава удостоверението за завършена 
подготвителна група, в което се описва динамиката в развитието на детето и се определя 
готовността му за постъпване в I клас. 

 (2) В удостоверението за завършена подготвителна група при необходимост се правят 
препоръки за насочване на ученика към подходящи форми за допълнителна работа през 
началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на 
книжовния български език. 

Чл.99. (1) На учениците, завършили обучението си в I клас, се издава удостоверение за 
завършен клас.  

 (2)  Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с 
ученическа книжка. 
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Чл.100. (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.101. (1) Учениците по § 24, ал. 3 ЗПУО, които придобиват основно образование след 
успешно завършен VII клас, получават свидетелство за основно образование на бланка с 
фабрична номерация, с номенклатурен № 3-30, със следните реквизити: 

   1. съдържание: данни за институцията, издаваща документа; лични данни на ученика; 
серия, номер; форма на обучение; годишни оценки по изучаваните учебни предмети от 
обучението в общообразователна, разширена и допълнителна подготовка в VII клас; 

2.  подпис на директор на училището, печат с изображение на държавния герб. 
Чл.102. Водените до влизане в сила на тази наредба документи се съхраняват по реда на 

държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за народната просвета. 
Чл.103. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуална учебна програма, завършили обучението си в VII клас, получават удостоверение 
за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас и на 
професионално обучение 

 
ГЛАВА ТРЕТА 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
 
Раздел I. 
Учители.  
Чл.104. Учителските длъжности в училище, включително и на ресурсните учиители са: 
1.   учител; 
2. старши учител; 
3. главен учител. 
Чл.105.(1)  Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от лица, 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 може да се заема и от лице без висше образование и без 
професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за 
предучилищното и училищното образование или от лица със завършено висше образование, но 
без професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 9 - 11 от Закона за 
предучилищното и училищното образование. 

(3) В случаите по ал. 2 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална 
квалификация "учител", са педагогически специалисти и имат правата и задълженията за 
съответната учителска длъжност, докато я заемат, като училището изготвя и реализира план за 
придобиване на педагогически компетентности от съответното лице. 

Чл. 106. Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или 
допълнително           придобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за 
завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование и свидетелство за 
професионална квалификация и/или други документи, определени с държавните изисквания към 
съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. 

Чл. 107. (1) Длъжността "учител" включва следните функции: 
1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 

придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 
2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на децата и учениците; 
3. ефективно използване на дигиталните технологии; 
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4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови 
компетентности; 

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

6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 
пълноценно включване в образователната и социалната среда; 

7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 
заинтересовани страни; 

8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 
задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които 
изисква такава; 

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 
съответния учебен предмет или модул; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 
12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

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

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 
15. водене и съхраняване на задължителните документи; 
16. провеждане на консултации с ученици и родители; 
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

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

училищното образование. 
(2) Длъжността "ресурсен учител" в училище наред с функциите по ал. 1 включва и 

функциите: 
1. определяне на конкретните образователни цели за децата или учениците със специални 

образователни потребности за всяка учебна или образователна единица съвместно с учителите в 
училището; 

2.  участие в структурирането и провеждането на педагогическата ситуация или учебния 
час, базирани на преподаване за придобиването на ключови компетентности от децата и 
учениците; 

3. съдействие за организиране и адаптиране на образователната среда за ефективно 
включване на децата и учениците със специални образователни потребности в образователния 
процес; 

4. осъществяване на индивидуална и групова работа с деца и ученици със специални 
образователни потребности при предоставяне на допълнителна подкрепа; 

5. консултиране на учителя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание 
от ученици със специални образователни потребности; 

6. подпомагане на учителя по специалните предмети и самоподготовката му; 
7. участие в изготвянето на оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик; 
8. подпомагане на родителите с конкретни форми и начини за самоподготовка на детето 

или ученика в дома; 
9. обучаване на родителите за разнообразни форми и похвати на работа с детето и ученика 

с цел създаване и развитие на полезни умения за самостоятелен и независим живот; 
10. участие в кариерно ориентиране и консултиране на учениците със специални 

образователни потребности; 
11. взаимодействие с другите педагогически специалисти във връзка с постигане на 

резултати за децата или учениците; 
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12. консултиране на учителите при предоставяне на общата подкрепа; 
13. участие в изготвяне на плана за подкрепа; 
14. участие в прегледа на напредъка на децата и учениците със специални образователни 

потребности; 
15. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 
Чл. 108. (1) Длъжността "старши учител" освен функциите по чл. 107, ал. 1 включва и 

допълнителни функции: 
1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 
2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 

децата по възрастови групи; 
3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка на 

учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас; 
4. подпомагане на новоназначени учители; 
5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител"; 
6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 
(2) Длъжностите "старши ресурсен учител" включват освен функциите по ал. 1 и 

функциите по чл. 107 ал. 2. 
Чл. 109. (1) Длъжността "главен учител" освен функциите по чл. 107, ал. 1 включва и 

допълнителни функции: 
1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 
2. анализиране на институционалните квалификационни дейности; 
3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически 

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

4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището; 
5. подпомагане на новоназначени учители  в случаите, когато е определен за наставник; 
6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши учител"; 
7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 
Чл. 110. Длъжността "учител" в училище се заема от лица, придобили висше образование 

и професионална квалификация "учител", съгласно приложение № 1 към чл. 10 от  НАРЕДБА      
№ 15 от 22.07.2019г. 

Чл. 111. (1) Длъжността "учител в група за целодневна организация на учебния ден" в 
училище включва следните функции: 

1.планиране, организиране и провеждане на образователния процес и/или на дейностите по 
самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси за 
придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

2.прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 
потребности на децата и учениците; 

3.ефективно използване на дигиталните технологии; 
4.оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности; 
5. анализиране на образователните резултати на учениците; 
6. допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на социалните 

им умения; 
7. подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; 
8. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 
9. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 
квалификация; 
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10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
11.разработване и изпълнение на проекти и програми; 
12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 
13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

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

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 
15. водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 
16. провеждане на консултации с учениците и родителите им; 
17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

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

училищното образование. 
(2) Длъжността по ал. 1 се заема от лица, придобили висше образование и професионална 

квалификация "учител", съгласно приложение № 1 към чл. 10  от  НАРЕДБА № 15 от 
22.07.2019г. 

Чл.112. (1) Лицата, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител" в ЦОУД, 
изпълняват следните задължения: 

1. да бъдат в училище от 11:30 до 17:30 ч.; 
2. изпълняват нормата си преподавателска заетост; 
3. изготвят годишни тематични разпределения за дейностите по интереси и организиран 

отдих и физическа активност в определени от директора срокове;  
4. избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на 

възпитателната дейност; 
5. за снабдяване с необходимите материали, описани в колона 5 на годишните тематични 

разпределения, учителя изготвя заявка до Директора на училището. 
6. изпълняват всички задължения на учителите и се ползва с техните права; 
7. подпомагат процеса на самоподготовка на учениците; 
8. полагат грижи за храненето, заниманията по интереси, почивката и активния отдих на 

учениците и за опазване на материално-техническата база; 
9. формират социални умения у децата и учениците; 
10. диагностицират и насърчават постиженията на децата и учениците; 
11. участват в разработването на индивидуалните образователни програми; 
12. водят необходимата документация, попълват ежедневно дневника на групата и след 

приключване на заниманията за деня го оставя за съхранение в учителската стая; 
13. отговарят за опазване здравето и живота на децата и учениците; 
14. напускат училищната сграда след изпращане на учениците от групата по ЦОУД; 
15. носят отговорност за резултатите от учебно-възпитателната дейност на учениците, 

заедно с останалите преподаватели, и поддържат постоянни взаимоотношения с класните 
ръководители и учители;  

16. осведомява се преди и в началото на самоподготовката за изявите на учениците и 
получените оценки по отделните предмети, както и за образователните дефицити по отделните 
предмети; 

17. с оглед повишаване на ефективността на самоподготовката  поддържат добра 
комуникация с учителите, непрекъснат обмен на информация и еднакви педагогически 
изисквания, обсъжда с колеги индивидуалните постижения и затруднения на учениците. 

18. осъществяват комуникация с родителите и ги информират за индивидуалното развитие 
и напредъка на учениците. 

19. При провеждане на ЦОУД с оглед повишаване на  качеството на обучението учителите: 
  използват педагогически методи и подходи, съобразени със спецификата на групата и 

развитието на учениците, които да подпомогнат успеваемостта на учениците; 
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  създават организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, 
групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване 
на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението; 

  извършва вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците и техния напредък; 
  участват в квалификационни форми, допринасящи за ефективността на работата в група 

за целодневна организация на учебния ден. 
20. За да осъществява ефективно дейностите при целодневна организация, учителите 

трябва да притежава необходимите компетентности, познания и умения да: 
  организират, направлява и контролира ефективно образователно-възпитателния процес; 
  създават позитивна учебна среда; 
  насърчават, подпомагта и мотивират учениците за самостоятелна работа; 
  съветват, напътстват и подпомагта учениците за справяне с трудностите и засилване 

стремежа им към постижение, самоизява и конструктивно съревнование; 
  диагностицират и оценяват обективно развитието и напредъка на учениците като 

използва различни техники, форми и средства за установяване достигнатото от тях ниво на 
подготовка и постиженията им; 

  зачитат и защитават личното достойнство, правата и индивидуалността на учениците; 
  изграждат умения за самооценка у учениците; 
  споделят с колегите затрудненията или постиженията на учениците с оглед подобряване 

на резултатите; 
 наблюдават и преценяват физическото и психично състояние на учениците и съдействат 

за опазване живота и здравето им; 
  следят и изискват за спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания; 
  информират и следят за спазване от учениците на изискванията за добро поведение в 

училище и обществото;  
  повишават професионалната си квалификация, подпомагаща професионалното им 

развитие и кариера; 
  използват съвременни педагогически технологии, методи и подходи, съобразени със 

спецификата на групата и индивидуалните качества на ученика, съобразно спецификата на 
училището, като: ролеви игри, симулационни игри, метод на асоциациите, кубиране, инсърт, 
рефлексия, мозъчна атака и др. 

21. Извършват вътрешно оценяване на самоподготовката на учениците в началото и края 
на учебната година и техният напредък по БЕЛ, по математика, по природни науки и по 
обществени науки. Изготвя писмен анализ на резултатите и набелязва мерки за преодоляване на 
слабостите. 

22. Създават организация за нормално протичане на проследяването на образователните 
резултати при външни оценявания, провеждани от проверяващите органи. 

23. Извън основните дейности, определени в Наредбата за организация на дейностите в 
училищното образование в рамките на 8 часовия работен ден учителите на групи за ЦОУД 
изпълняват и допълнителни дейности: 

   подготвителна работа за часовете по самоподготовка – осигуряване на необходимите 
материали за часовете по самоподготовка – тестове, задачи, пособия, материали, 
информационни справки, дидактическа и учебна литература и др.; включително и консултации с 
учители; 

   подготовка на литература, материали, пособия и инструментариум за провеждане на 
часовете за дейности по интереси; 

   попълване  на училищна документация; 
   участие в провеждането на педагогически съвети, работни групи, работни срещи и др.; 
   осъществяване на връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или 

попечителите, вкл. участие в родителски срещи; 
   планиране, организиране и провеждане на квалификационно-методическа дейност в 

училище, свързана с образователния процес извън задължителните учебни часове; 
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   участие в организирани квалификационни дейности и програми за повишаване на 
квалификацията; 

   оказване на методическа помощ  и консултации на новоназначени, млади и без опит в 
организирането и провеждането на ЦОУД учители; 

   участие в регламентирани седмични/месечни общоучилищни мероприятия; 
   координиране обмяната на добри практики между учителите; 
   участие в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по 

реализирането им; 
   участие в организирането и провеждането на училищни дейности. 
   изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището, съгласно заповед на директора.  
Чл. 113. Длъжността "психолог" в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование включва следните функции: 
1. активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната 

среда; 
2. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и 

учениците; 
3. участие в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на 

тормоза и насилието между учениците; 
4. работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите 

за разпознаване на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа; 
5. участие в оценката на потребностите на детето/ученика с прогноза и насоки за 

личностното му развитие; 
6. подкрепа на децата и учениците в образователния процес; 
7. участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и ученици, 

които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в случаи при налагането на 
санкции на ученици; 

8. участие при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които 
получават допълнителна подкрепа; 

9. участие в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на 
отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите; 

10. ранно оценяване на развитието на детето и ученика съгласно държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование; 

11. превенция на обучителни трудности; 
12. предлагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-

социална рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и 
утвърдени диагностични инструменти; 

13. работа по възникнали в училището случаи в сътрудничество с институции и служби от 
общността; 

14. осъществяване на дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване 
на формите им, оценяване на поведенчески прояви на децата и учениците, предлагане и 
прилагане на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното 
поведение на деца/ученици; 

15.  взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и 
родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията 
на децата и учениците, или за вземане на решение по случай; 

16.  индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен 
проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на 
подкрепа; 

17. посредничество при решаване на конфликти; 
18. подкрепа на децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното 

ориентиране и консултиране; 
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19. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование. 

Чл. 114. Длъжността "психолог" се заема от лица, придобили висше образование по: 
 1. специалност от професионално направление "Психология" съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена 
професионална квалификация по психология; 

 2. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на 
областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно-
квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление 
"Психология". 

Чл. 115. Длъжността "логопед" в институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование включва следните функции: 

1. провеждане на ефективна превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение 
на комуникативните нарушения на децата и учениците; 

2. извършване на ранно оценяване на цялостното развитие на детето за установяване на 
потребности от предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

3. извършване на превенция на обучителни трудности чрез прилагане на програми за 
психомоторно, когнитивно и езиково развитие на децата, след запознаване на родителите със 
значението на превенцията и получаване на тяхното информирано съгласие; 

4. оценяване на речевите и езиковите особености на децата и учениците с цел определяне 
естеството на комуникативните нарушения; 

5. провеждане на логопедични тестове или изследвания чрез използване на 
стандартизирани диагностични инструменти и оборудване; 

6. интерпретиране на резултатите от проведените стандартизирани тестове и изследвания и 
определяне на подходящи форми на корекционна и терапевтична работа; 

7. планиране, ръководство или участие в програми за консултиране, наблюдение и 
възстановяване на речта, както и в програми за превенция и корекция на комуникативни 
нарушения; 

8. планиране и провеждане на адаптивни програми за деца и ученици с комуникативни 
нарушения при физически увреждания; 

9. проследяване и подкрепа на напредъка в индивидуалното комуникативно развитие на 
децата и учениците, консултиране на учителите и родителите им за спецификата на работа с тях 
и при необходимост насочване към допълнителни медицински или образователни услуги; 

10. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва 
оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна 
подкрепа за личностно развитие; 

11. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 
квалификация и споделяне на добри практики; 

12. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 
училищното образование. 

Чл. 116. Длъжността "логопед" се заема от лица, придобили висше образование по: 
1. специалност "Логопедия" или "Логопедагогика" от професионално направление 

"Педагогика" съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните 
направления с присъдена професионална квалификация "логопед"; 

2. специалност "Логопедия" от професионално направление "Обществено здраве" съгласно 
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с 
присъдена професионална квалификация "логопед"; 

3. специалност от професионално направление "Педагогика" с присъдена професионална 
квалификация "педагог" и с втора специалност или с допълнителна професионална 
квалификация по логопедия; 

4. специалност от област на висшето образование "Хуманитарни науки" или от област на 
висшето образование "Социални, стопански и правни науки", професионално направление 



 

 33

"Психология" или "Социални дейности" съгласно Класификатора на областите на висше 
образование и професионалните направления и допълнителна професионална квалификация по 
логопедия. 

Чл.117. (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.  

(2) Разпоредбата на ал. 1, т. 1 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, 
посочени в чл. 1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.  

(3) При възникване на обстоятелство по ал. 1 трудовото правоотношение с педагогическия 
специалист се прекратява при условията и по реда на Кодекса на труда.  

Чл.118. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от 
директора на училището.  

Чл. 119. Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са придобили 
учителски стаж, се назначават на длъжност "учител". 

Чл. 120. (1) Длъжността "старши учител" се заемат от лица, които освен завършено 
висше образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, 
определени съгласно приложение № 1 към чл.10 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г.: 

1.  заемат длъжността "учител"; 
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат 

период на атестиране по чл. 129, ал. 5; 
3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 
4.  (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) имат оценка от последното 

атестиране не по-малко от "отговаря на изискванията"; 
5. имат 10 години учителски стаж. 
(2)Лицата по ал. 1 може да подадат заявление за заемане на длъжност "старши учител", 

независимо от учителския си стаж, ако: 
1. заемат длъжност "учител"; 
2. имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни 

кредити по чл. 129, ал. 5; 
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) имат получена при 

последното атестиране оценка "изключително изпълнение" или оценка "надвишава 
изискванията". 

(3) Когато лице, заемащо длъжност "учител", изпълни условията по ал. 1 или 2 и подаде 
заявление за заемане на длъжност "старши учител", директорът извършва промяна в 
длъжностното разписание на персонала и преназначава лицето на длъжността. 

Чл. 121. (1) Длъжността "главен учител" се заема от лице със завършено висше 
образование на образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална 
квалификация "учител", което: 

1. заемат длъжността "старши учител"; 
2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 129, ал. 5 от за 

последния период на атестиране; 
3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 
4.(в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) имат оценка "изключително 

изпълнение" от последното атестиране. 
(2) Директорът на институцията определя комисия, която: 
1. разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността "главен учител"; 
2. предлага в началото на всяка учебна година броя на длъжностите "главен учител". 
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(3) Комисията по ал. 2 предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за 
подбор и броя на длъжностите "главен учител". 

(4) Педагогическият съвет обсъжда и предлага на директора за утвърждаване критериите 
за подбор и броя на длъжностите "главен учител". 

(5) Директорът на институцията: 
1. анализира възможностите на бюджета на институцията и необходимостта от 

обезпечаването на функциите по чл. 108 и 109; 
2. утвърждава критериите за подбор и броя на длъжностите "главен учител"; 
3. при необходимост извършва съответната промяна в длъжностното разписание на 

персонала; 
4. когато кандидатите за заемане на длъжностите "главен учител", отговарящи на 

изискванията за заемането им, са повече от определения брой места по т. 2, организира 
процедура за подбор по критериите по т. 2. 

Чл. 122. (1) Втора степен от кариерното развитие на директорите се присъжда: 
1. при не по-малко от 5 години учителски стаж на длъжност директор на институция в 

системата на предучилищното и училищното образование; 
2. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 
3. не по-малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по 

чл. 129, ал.5; 
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) последната получена оценка 

от атестирането да е най-малко "отговаря на изискванията". 
(2) Втора степен от кариерното развитие на заместник-директорите, които изпълняват 

норма за преподавателска работа и  на логопедите се присъжда: 
1. при не по-малко от 10 години учителски стаж, от които не по-малко от 5 години стаж на 

заеманата длъжност; 
2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по 

чл. 129, ал. 5; 
3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) последната получена оценка 

от атестирането да е най-малко "отговаря на изискванията". 
(3) Втора степен от кариерното развитие на психолозите се присъжда при: 
1. не по-малко от 10 години учителски стаж на длъжност "психолог"; 
2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по 

чл. 129, ал. 5; 
3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 
4. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) последната получена оценка 

от атестирането да е най-малко "отговаря на изискванията". 
(4) На лица по ал. 1 и 2, които за периода на атестиране имат не по-малко от 

задължителния брой квалификационни кредити по чл. 129, ал. 5, придобита най-малко трета 
професионално-квалификационна степен, получена оценка не по-ниска от оценката "надвишава 
изискванията" при последното атестиране, може да бъде присъдена втора степен независимо от 
учителския стаж. 

Чл.123. (1) Първа степен от кариерното развитие на педагогическите специалисти по чл. 
122, ал. 1 и 2 се присъжда на лица със: 

1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър"; 
2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация; 
3. не по-малко от задължителния за периода на атестиране брой квалификационни кредити 

по чл. 129, ал. 5; 
4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен; 
5. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) получена оценка 

"изключително изпълнение" от последното атестиране. 
(2) Първа степен от кариерното развитие на психолозите се присъжда при: 
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1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър"; 
2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация; 
3. придобити не по-малко от задължителните за периода на атестиране брой 

квалификационни кредити по чл. 129, ал. 5; 
4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен; 
5. (в сила от от учебната 2021/2022 г. - ДВ, бр. 61 от 2019 г.) получена оценка 

"изключително изпълнение" от последното атестиране. 
(3) Педагогическите специалисти, на които са присъдени втора или първа степен, 

изпълняват и задължения, свързани със: 
1. оказване на методическа или организационна подкрепа в случаите по чл. 228, ал. 6, т. 2 и 

3 и ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование; 
2. участие в разработването на проекти на вътрешноведомствени актове и документи на 

институцията, на учебни програми и др.; 
3. участие в разработване на образователни стратегии на общинско, регионално и на 

национално ниво; 
4. провеждането на вътрешноинституционална квалификация; 
5. диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и 

необходимостта от допълнителна работа; 
6. организиране и координиране на обмяната на добри практики в институцията, 

ориентирани към повишаване на качеството на образование и прилагането на интерактивни 
методи за работа с децата и учениците; 

7. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в 
изпълнението им. 

Чл. 124. (1) Втора или първа степен се присъжда след заявено желание на педагогическия 
специалист до работодателя. 

(2) Втора или първа степен се присъжда със заповед на работодателя, ако са изпълнени 
съответните изисквания по чл. 122 и чл. 123, ал. 1 и 2. 

Чл. 125. (1) Квалификацията на педагогическите специалисти е: 
1. въвеждаща - за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно 

подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които: 
а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното 

образование; 
б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията; 
в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години; 
г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и 

програмни системи в предучилищното образование. 
2. продължаваща - за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за 

кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване 
назнанията, уменията и компетентностите: 

а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи; 
б) по професионалния профил на педагогическия специалист; 
в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; 
г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 
д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 
е) за организационни и консултативни умения; 
ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 
з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 
и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; 
й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация. 
(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация. Работодателят определя наставник в срок до два 
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месеца от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 125, ал. 1, т. 
1, букви "а" - "г". Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса на адаптирането му 
към учителската професия и го подпомага методически и/или административно при 
изпълнението на задълженията му като класен ръководител и др. 

(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "а" - "з" се извършва от висши 
училища, научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни организации, 
чиито програми са одобрени от министъра на образованието и науката или от оправомощено от 
него длъжностно лице. 

(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "и" и "й" се провежда само от 
висши училища. 

Чл. 126. Организационните форми за повишаване на квалификацията са: 
1. за продължаващата квалификация: 
а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари; 
б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на 
образованието; 

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 135, ал. 1, т. 2; 
г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален 
опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики; 

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на 
резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и 
представяне на добри, иновативни практики или постижения; 

2. за вътрешноинституционалната квалификация: 
а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми; 
б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти; 
в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 
г) споделяне на иновативни практики. 
Чл. 127. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 
1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. в не 

по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране; 
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация - в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 
Чл. 128. (1) След участие и успешно завършване на обучение за повишаване 

квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и 
научни организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените 
програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти лицата получават: 

1. удостоверение за допълнително обучение или специализация - за обученията по чл. 126, 
т. 1, букви "а", "б", "г" и "д" (приложение № 14 към чл.48, ал.1, т. 1 от НАРЕДБА № 15 от 
22.07.2019г. ); 

2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация - за обучението по чл. 
126, т. 1, буква "в" (приложение № 15 към чл.48, ал. 1, т.2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.). 

(2) Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на 
квалификацията не е пряко основание за придобиване на професионално-квалификационна 
степен с изключение на участието във формата по чл. 126, т. 1, буква "в". 

Чл. 129. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от 
организации по чл. 43, т. 1 и 2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.на педагогическия специалист 
се присъждат квалификационни кредити. Обучението за повишаване на квалификацията се 
извършва по програми в присъствена или в частично присъствена форма. 

(2) Обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени не по-малко 
от 50 на сто от общия брой академични часове по програмата, като в неприсъствените 
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академични часове се провеждат подготовка, консултиране и/или изпълнение на поставена от 
обучителя задача, за които следва да е налице документиран резултат. 

(3) За участие в обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите 
специалисти, извършвано от организации по чл. 43, т. 1 и 2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г., 
не може да се присъжда по-малко от един квалификационен кредит. Един квалификационен 
кредит се присъжда за: 

1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 
академични часа са присъствени; 

2. подготовка, представяне и публикуване на доклад от педагогически форум от 
международно, национално или регионално ниво; 

3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание. 
(4) Квалификационни кредити се присъждат от институциите и организациите по чл. 43, т. 

1 и 2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. и се удостоверяват с документ за допълнително 
обучение по чл. 128, ал. 1, т. 1. 

(5) За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да придобие 
не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на 
квалификацията по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 от НАРЕДБА № 15 от 
22.07.2019 г. 

(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, която 
предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна подготовка и 
консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой 
академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 2, т. 1 за броя 
присъствени академични часове. 

(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за: 
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно 

развитие; 
2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода на атестиране при 

промяна на местоработата. 
Чл. 130. (1) Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или 

трета държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 
22.07.2019г., се признава от началника на съответното регионално управление на образованието. 

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в организации 
извън посочените в чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. в друга държава членка или трета 
държава може да се извършва от международни научни организации, неправителствени 
организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със 
законодателството на другата държава въз основа на сключени междуправителствени спогодби, 
международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на 
международни програми и проекти. 

(3) Обучение за повишаване на квалификацията на учители по чужд език или на учители 
по учебен предмет, който се преподава на чужд език, може да се провежда от образователните 
служби към посолствата на страните - членки на Европейския съюз, на културните институти на 
тези страни или на трета държава. 

(4) Признаването по ал. 1 е приравняване на броя академични часове за участие в 
квалификационни форми по чл. 126, т. 1, букви "а", "б", "г" или "д" към броя квалификационни 
кредити по чл. 129, ал. 3. 

Чл. 131.(1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 
специалисти може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни 
степени (ПКС):  

1. пета професионално-квалификационна степен; 
2. четвърта професионално-квалификационна степен; 
3. трета професионално-квалификационна степен; 
4. втора професионално-квалификационна степен; 
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5. първа професионално-квалификационна степен. 
(2) Обученията на педагогическите специалисти за придобиване на професионално-

квалификационни степени се осъществяват от висши училища, създадени по реда на Закона за 
висшето образование. 

(3) Процедурата по присъждане на ПКС се осъществява от департамент на висше училище, 
което провежда обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и има 
програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-
квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление съгласно 
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за 
придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма, съответстваща 
на учебен предмет от училищната подготовка. 

(4) Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със 
свидетелство по образец (приложение № 17 към чл. 55, ал. 5 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.). 

Чл. 132. (1) Изискванията към педагогическите специалисти - кандидати за придобиване 
на професионално-квалификационна степен, са: 

1. да са придобили предходната професионално-квалификационна степен най-късно в 
годината,предхождаща годината на кандидатстване; 

2. да заемат длъжност на педагогически специалист към момента на кандидатстването; 
3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, 

освен ако е заличено. 
Чл. 133. (1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на пета професионално-

квалификационна степен, следва да отговарят на следните условия: 
1. имат най-малко 2 години учителски стаж; 
2. притежават удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в 

организации по чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. и чл. 130 от Правилника за дейността  
на училището с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа; 

3. имат успешно положен устен изпит с успех не по-нисък от много добър 4,50. 
(2) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да 

придобият: 
1. педагогически специалисти, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и 

представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и 
международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на 
образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за 
придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или 
класирания: 

а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания; 
б) от I до VI място включително от балкански олимпиади и състезания; 
в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и 

национални състезания; 
2. учители, които преподават чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по 

професията, отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят безсрочен сертификат за 
международно призната квалификация за преподаване на чужд език; 

Чл. 134. Четвърта професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 
които имат: 

1. придобита пета професионално-квалификационна степен; 
2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации 

по чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.  и чл. 130 от Правилника за дейността на 
училището с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа; 

3. успешно положен писмен изпит с успех най-малко много добър 4,50 по проблем от 
конкретната професионална област, в която работи кандидатът. 

Чл. 135. (1) Трета професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 
които имат: 
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 1. придобита четвърта професионално-квалификационна степен; 
 2. завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех 

най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика. 
(2) Специализацията по ал. 1, т. 2 трябва да отговаря на следните условия: 
1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на 

обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност; 
2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни 

дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата подготовка на 
специализантите или по управление на образованието; 

3. хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, от 
които поне 50 % са присъствени. 

(3) На завършилите специализацията по ал. 1, т. 2 се издава свидетелство по чл. 128, ал. 1, 
т. 2 (приложение №15 към чл. 48, ал. 1, т. 2 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.). 

(4) Условията за участие в специализацията се договарят между специализанта и висшето 
училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора. 

Чл. 136. Втора професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 
които имат: 

1. придобита трета професионално-квалификационна степен; 
2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации 

по чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.  и чл. 130 от Правилника за дейността на 
училището с обща продължителност не по-малко от 32 академични часа; 

3.успех най-малко много добър 4,50 на писмена разработка, свързана с анализ на 
резултатите от приложена диагностична процедура след придобиването на трета 
професионално-квалификационна степен. 

Чл. 137. Първа професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 
които имат: 

1. придобита втора професионално-квалификационна степен; 
2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации 

по чл. 43 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г. и чл. 130 от Правилника за дейността на училището 
с обща продължителност не по-малко от 48 академични часа; 

3. успешно защитена писмена разработка с иновационен характер, свързана с 
педагогическата практика на кандидата или с управление на образованието; 

4. не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка 
в специализирано издание, публикувани в рамките на последния атестационен период. 

Чл. 138. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио 
постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност. 

(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите 
резултати и професионалното развитие. 

(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 
материали, които доказват: 

1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на 
децата/учениците, с които работи; 

2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от децата и учениците в 
образователния процес; 

3. участие в реализиране на политиките на институцията; 
4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие. 
(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия 

специалист, както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на 
дейността му с професионалния му профил и с постигнатите професионални и образователни 
резултати. 

(5)  Професионалното портфолио има следните функции: 
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1. представителна - представя философията на педагогическия специалист, доказателства 
за образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности; 

2. развиваща - насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез 
определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално 
развитие; 

3. оценъчна - служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна 
област - професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в 
личностен и в професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на 
умения за обективна самооценка на резултатите от дейността; 

4. комуникативна - осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и 
информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществения съвет, 
експерти от регионалното управление на образованието, инспектори от Националния 
инспекторат по образованието и общината за потребностите и за търсенето на възможности за 
развитие. 

Чл. 139. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа: 
1. общи данни - име, образование, допълнителни квалификации; 
2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения; 
3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист; 
4. материали от участие в професионални форуми. 
Чл. 140. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна 

година, като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и 
други материали. 

(2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат. 
Чл. 141. (1) Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години. 
(2) В периода октомври - ноември в  училищата започва процедура по атестиране на 

педагогическите специалисти, чийто период на атестиране по ал. 1 изтича в съответната 
календарна година. 

(3) Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на 
регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя. 

Чл. 142. (1) Периодът за атестиране по чл. 141, ал. 1 се удължава с периода на отсъствието 
на педагогическия специалист при отсъствие от работа поради: 

1. временна неработоспособност повече от една календарна година, установено със 
съответните медицински документи; 

2. ползване на отпуск по чл. 163, 164, 164б и 167 от Кодекса на труда; 
3. ползване на неплатен отпуск повече от една календарна година. 
(2) При промяна на местоработата на педагогически специалист, атестиран за период от 4 

години преди промяната, същият се атестира след 4 години в институцията, в която започва 
работа при нов работодател. 

(3) Когато педагогическият специалист в периода по чл. 141, ал. 1 е преназначен на друга 
длъжност в същата институция, атестирането се извършва за длъжността, на която е работил по-
дълго, а при еднакво времетраене - за длъжността, която заема в момента. 

(4) Когато в периода по чл. 141, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на същата 
длъжност в друго  училище атестирането му се извършва от приемащата институция, ако има 
действително отработени не по-малко от две години в нея. 

(5) Когато в периода по чл. 141, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на същата 
длъжност в друго училище и в края на периода по чл. 141, ал. 1 няма действително отработени 
повече от две години в приемащата институция, периодът на атестирането му се удължава и 
лицето се атестира след 4 години от назначаването му в другата институция. 

(6) Атестирането на педагогически специалист, който работи в повече от едно училище се 
осъществява от атестационна комисия, определена от работодателя, с който е основното му 
трудово правоотношение. 
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Чл. 143. (1) Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва 
от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. 

(2) Атестационната комисия се състои от нечетен брой членове, като съставът й е 
съобразно числения състав на педагогическия персонал в институцията и включва: 

1. педагогически специалисти, представители на работодателя на институцията, в която 
атестираното лице работи по основно трудово правоотношение, единият от които е председател 
на комисията; 

2. представител на регионалното управление на образованието; 
3. представител/представители на педагогическия съвет, определен/определени с негово 

решение; 
4. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 - 3. 
(3) По изключение от ал. 2 за  училище до пет педагогически специалисти атестирането се 

извършва от атестационната комисия с председател - директора, един представител на 
финансиращия орган и един представител от регионалното управление на образованието. 
Комисията се определя със заповед на началника на регионалното управление на образованието 
след съгласуване с финансиращия орган. 

(4) За случаите по чл. 142, ал. 6 се включва и един представител на работодателя на 
институцията, с който педагогическият специалист е сключил трудов договор за допълнителен 
труд при друг работодател в рамките на числеността по ал. 2. 

(5) При атестирането на член на атестационната комисия съставът й се променя, като 
атестираното лице се заменя с резервен член от комисията - представител на институцията, 
определен от педагогическия съвет. 

Чл. 144. (1) Атестирането на директорите се извършва от комисия, определена от 
работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Атестационната комисия се състои от 
нечетен брой членове и включва: 

1. представители на работодателя, единият от които е председател; 
2. един представител на финансиращия орган в случай, когато той е различен от 

работодателя; 
3 .поне един педагогически специалист - представител на институцията, определен от 

педагогическия съвет; 
4. един представител на регионалното управление на образованието, определен от 

началника на регионалното управление на образованието, в случай, когато той е различен от 
работодателя; 

5. един родител от обществения съвет; 
6. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 - 5. 
(2) В състава на атестационната комисия по ал. 1 по преценка на работодателя може да се 

включи един представител на предприятие, с което партнира училището, което организира и 
провежда обучение за придобиване на професионална квалификация. 

Чл. 145. (1) Съставът на атестационната комисия по чл. 143, ал. 1 и чл. 144 с нейния 
председател, резервните членове и техническия секретар, графикът за дейността й, 
задълженията на членовете й, приложимите към съответната длъжност атестационни карти се 
определят със заповед на работодателя съгласувано с педагогическия съвет. 

(2) Не се определят за членове на атестационна комисия лица, които са свързани лица по 
смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с писмена декларация по образец от лицата 
по чл. 143, ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 144 (приложение № 19 към чл 81, ал. 3 от НАРЕДБА № 15 от 
22.07.2019г.). 

Чл. 146. (1) Оценката от атестирането се отразява в атестационна карта по образец, както 
следва: 

1. за учител - приложение № 20 към чл. 82, ал. 1, т.1 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.; 
2. за  логопед - приложение № 22 към чл. 82, ал. 1, т. 3 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.; 
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3. за директор на институция - приложение № 23 към чл. 82, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 15 
от 22.07.2019 г. ; 

4. за заместник-директор на институция - приложение № 24 към чл. 82, ал. 1, т. 5 от 
НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.; 

5. за психолог - приложение № 25 към чл. 82, ал. 1, т. 6 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019г.. 
(2) Достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална 
компетентност се измерва в точки от членовете на атестационната комисия и е: 

1. 1 точка - в случаите, когато професионални знания и умения на оценяваното лице имат 
необходимост от подобрение; 

2. 1,5 точки - в случаите, когато оценяваното лице има необходимите компетентности, 
съответстващи на професионалния му профил, които позволяват да изпълнява изискванията за 
заеманата длъжност, и когато децата или учениците постигат очакваните резултати от 
обучението по учебния предмет/образователното направление или от дейността; 

3. 2 точки - в случаите, когато дейността на оценяваното лице надвишава изискванията за 
изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на децата или на учениците 
надвишават очакваните и притежаваните професионални компетентности позволяват ефективно 
изпълнение на длъжността. 

(3) Оценката от процеса на самооценка на атестираното лице е общ брой точки по 
критериите от областите на професионалната компетентност с точност до 0,1. 

(4) Оценката на атестационната комисия по всеки критерий е средноаритметична величина 
от броя точки на всички членове с точност до 0,1. 

(5) Общата оценка на атестационната комисия е средноаритметична величина от оценките 
на членовете й по всички критерии, изчислени по реда на ал. 4, с точност до 0,1. 

(6) Окончателният резултат в атестационната карта на всеки учител, директор или друг 
педагогически специалист се изчислява по формулата с точност до 0,01: 

ОР = 0,25С0 + 0,750АК, в която: 
1. ОР е окончателният резултат; 
2. СО - самооценката на педагогически специалист по ал. 3; 
3. ОАК - оценката на атестационната комисия по ал. 5. 
(7) Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на атестиране по 

следната скала: 
1. "изключително изпълнение" при окончателен резултат от 45 до 50 точки - поставя се, 

когато едновременно са показани компетентности, надвишаващи определените в 
професионалния профил, изпълнени са всички критерии от областите на професионална 
компетентност, изпълнението на дейността в значителна степен допринася за напредъка на 
децата и учениците, за постигане на планираните в стратегията за развитие на  училището цели 
и задачи и за укрепване авторитета на институцията, установено е пълно съответствие на 
дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати са над 
очакваните, има допълнително изпълнени задачи; 

2. "надвишава изискванията" при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки - поставя се, 
когато едновременно са установени знания и умения, които в преобладаващата част надвишават 
определените в професионалния профил, изпълнени са критериите от областите на 
професионална компетентност, като по отделни критерии са постигнати по-високи резултати, 
налице е съответствие на дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и резултатите 
допринасят за постигане на планираните в стратегията за развитие на  училището цели и задачи; 

3. "отговаря на изискванията" при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки - поставя се, 
когато показаните знания и умения съответстват на професионалния профил, изпълнени са 
критериите от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността 
съответства на изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати допринасят 
за постигане на поставените в стратегията за развитие на училището цели и задачи; ако има 
неизпълнени задачи, неизпълнението им е предизвикано от независещи от лицето 
обстоятелства; 
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4. "отговаря частично на изискванията" при окончателен резултат от 30 до 34,99 точки - 
поставя се, когато по-голямата част от показаните знания и умения съответстват на 
професионалния профил, а за останалите е необходима допълнителна квалификация и подкрепа, 
през периода на атестиране са изпълнени някои критерии от областите на професионална 
компетентност, изпълнението на дейностите в малка степен допринася за постигане на 
поставените в стратегията за развитие на  училището цели и задачи и отговаря частично на 
изискванията за изпълнение на длъжността; 

5. "съответства в минимална степен на изискванията" при окончателен резултат от 25 до 
29,99 точки - поставя се, когато показаните знания и умения в минимална степен съответстват 
на професионалния профил и е необходима допълнителна квалификация и методическа и 
организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината от критериите по областите на 
професионална компетентност през периода на атестиране, изпълнението на дейността в 
минимална степен съответства на изискванията за изпълнение на длъжността по причини, 
зависещи от лицето, резултатите от дейността не допринасят за постигане на поставените в 
стратегията за развитие на училището цели и задачи; не е налице стремеж към 
усъвършенстване, мотивация за повишаване на квалификацията и подобряване на резултатите 
от работата. 

Чл. 147. (1) Процесът на атестиране започва с представянето на заседание на 
педагогическия съвет на атестационната комисия, атестационната карта, скалата за оценяване, 
началната дата и организацията за провеждането на процеса на атестиране, графика на 
дейностите и за работа на атестационната комисия, в т. ч. и времето за самооценка на 
педагогическия специалист, което не може да надвишава 10 работни дни. 

(2) Самооценката по ал. 1 се прави от лицето в атестационната карта, която след 
попълването й се предава на техническия секретар на атестационната комисия. Оценяваният 
учител, директор или друг педагогически специалист доказва постигнатите резултати за периода 
на атестиране с документи, сертификати и материали от професионалното си портфолио. 

Чл. 148. (1) В процеса на атестирането атестационната комисия използва документи, 
сертификати и материали от професионалното портфолио на съответния педагогически 
специалист, които доказват: 

1. постигнатите резултати от напредъка на децата или на учениците, които обучава, 
подпомага, консултира; 

2. наличието на грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и други 
на децата или учениците и лични, включително свидетелства на родителите, на други учители, 
на учениците за успешното учене и участие в живота на класа и на училището, на децата и 
учениците в риск, със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; 

3. професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване и 
др. 

(2) В процеса на атестирането на учители и други педагогически специалисти 
атестационната комисия може да използва и протоколи от заседания на педагогическия съвет и 
от контролната дейност, осъществена от съответното регионално управление на образованието, 
от заместник-директор и от директора на институцията. 

(3) В процеса на атестирането на директори съответната атестационна комисия може да 
използва резултатите от самооценяването на институцията като част от процеса на управление 
на качеството в  училището, протоколи от контролната дейност, осъществена от работодателя на 
атестираното лице, от финансиращия орган, в случаите, когато е различен от работодателя, от 
регионалното управление на образованието, както и оценки и насоки в резултат на 
инспектиране, проведено от Националния инспекторат по образованието. 

Чл. 149. (1) След изтичането на срока по чл. 147, ал. 1 техническият секретар на 
атестационната комисия предава на председателя атестационните карти и копия от тях за всеки 
член на комисията. 

(2) Председателят на атестационната комисия изисква от атестирания документи по чл. 
148, ал. 1, а от работодателя - по чл. 148, ал. 2 и 3, и ги предоставя на членовете на комисията. 
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(3) Председателят на атестационната комисия в двудневен срок от получаването на 
документите по ал. 1 и 2 насрочва заседание. 

(4) На заседанието членовете на атестационната комисия обсъждат представените 
документи по чл. 148. Всеки член от комисията самостоятелно и независимо от останалите 
членове оценява педагогическия специалист, като по всеки критерий вписва своята оценка в 
точки в копието на атестационната карта на оценяваното лице, сумира общия брой точки и 
връща копието на техническия секретар. 

(5) Техническият секретар вписва в атестационната карта на всяко атестирано лице: 
1. оценката на атестационната комисия по всеки критерий, изчислена по реда на чл. 146, 

ал. 4 и 5; 
2. окончателния резултат от атестирането, изчислен по реда на чл. 146, ал. 6; 
3. крайната оценка по скалата, определена в чл. 146, ал. 7. 
(6) Крайната оценка, вписана в атестационната карта на атестирания педагогически 

специалист, се удостоверява с подпис на всеки член на атестационната комисия. 
Чл. 150. (1) Атестираният педагогически специалист се запознава със съдържанието на 

атестационната карта и с крайната оценка, което удостоверява с подписа си. 
(2) Председателят на атестационната комисия предава подписаните атестационни карти на 

работодателя след изтичането на срока за възражение, който е 5 работни дни от подписването на 
атестационната карта от атестираното лице. Запознаването с крайната оценка работодателят 
удостоверява с подписа си върху атестационната карта. Работодателят може да потвърди 
крайната оценка или да я промени с една степен с мотивирано писмено становище. 
Атестираното лице се запознава с крайната оценка в атестационната карта, което удостоверява с 
подписа си. 

Чл. 151. (1) В случай че атестираният педагогически специалист не е съгласен с крайната 
оценка, може в срок до 5 работни дни от датата, на която е подписал атестационната карта, да 
подаде писмено възражение до работодателя, в което да посочи мотивите за несъгласието си с 
оценката. 

(2) Работодателят се запознава с атестационната карта и възражението на атестирания 
учител, директор или друг педагогически специалист и в срок 5 работни дни от датата на 
получаване на възражението е длъжен да се произнесе. 

(3) Работодателят може да потвърди крайната оценка на атестационната комисия или да я 
повиши с една степен. 

(4) Оценката на работодателя е окончателна, вписва се в атестационната карта с 
аргументацията и се подписва от него. Атестационната карта се предоставя на членовете на 
атестационната комисия за запознаване с решението по възражението, както и на атестирания 
педагогически специалист, който също задължително я подписва. 

(5)  След приключването на процеса на атестиране председателят на атестационната 
комисия предава на работодателя атестационните карти и обобщена информация от крайните 
оценки. 

(6)  Атестационните карти се съхраняват в трудовото дело на всеки учител, директор или 
друг педагогически специалист. 

Чл. 152. (1) След получаването на информацията по чл. 151, ал. 5 работодателят заедно с 
атестационната комисия: 

1.подготвя анализ на причините, довели до оценките по чл. 146, ал. 7, т. 4 и 5; 
2.изработва план за методическо и организационно подпомагане на съответния 

педагогически специалист; 
3.определя наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна 

подкрепа. 
(2)  В случаите по ал. 1 работодателят предлага за обсъждане на педагогическия съвет 

теми за включване в плана за квалификация на институцията по чл. 44, ал. 5 от НАРЕДБА № 15 
от 22.07.2019г. за предстоящата учебна година. 
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(3) В случаите по чл. 146, ал. 7, т. 5 повторно атестиране на лицето се извършва една 
година след предприемане на мерките по ал. 1, т. 1, 2 и 3. 

(4) Ако при атестирането по ал. 3 отново е получена най-ниска оценка, лицето се 
освобождава от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. 

  Чл.153.Педагози, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата 
и учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и 
получава обществено признание. 

    Чл.154. (1) Педагогическите специалисти имат следните права:  
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им;  
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния 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 повишават квалификацията си;  
6. да бъдат поощрявани и награждавани. 
7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет или модул, 

по който преподават, съгласно процедурата в Наредба № 6 за познавателните книжки, 
учебниците и учебните помагала.да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на 
служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му 
квалификация; 

8. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 
задължения;  

9. да получава защита от училищното ръководство при накърняване на личното му 
достойнство и права във връзка с работата му като учител; 

10. да членува в професионална организация; 
11. да проверяват бележниците, чантите на учениците за забранени материали по всяко 

време; 
12. да получава четири пъти годишно информация за изразходването на бюджетните и  

извънбюджетните средства. 
13. да бъдат поощрявани и награждавани.  
14. На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 

административните органи и обществеността.  
15. При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти имат 

право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени 
с наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на 
финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната 
институция.  

16. Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 
местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт 
от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота при условия и по 
ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с 
министъра на финансите.  

17. При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които 
през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 
специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на 
предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по 
чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати.  

    Чл.155.  (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения:  
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с 

държавните образователни стандарти;  
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2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес 
и на други дейности, организирани от училището;  

3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 
предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 
заинтересованите страни;  

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно 
развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с 
които работят с цел подобряване качеството на образованието им.  

5. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения,      
включени в длъжностната му характеристика, Кодекса на труда и други нормативни актове;  

6. води задължителната училищна документация в съответствие с Наредба № 8/11.08.16 г. 
и заповед на директора; 

7. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните 
предмети "чужд език" и "майчин език", да общува с децата или учениците на книжовен 
български език и да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми; 

8.  да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове (в 
деня на отсъствието, когато е болен), за осигуряване на заместник с оглед недопускане на 
свободни часове и представя оправдателен документ до 2 дни от издаването му, съгласно чл.9 
ал.2. от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността;  

9. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения; 
10. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 
11. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на 

детето или 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 детето или ученика при зачитане на 
тяхното право да вземат решения; 

12.  да не ползва мобилен телефон по време на час; 
13. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него  - 

при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици; 
14. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави; 
15. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност; 
16.  в отношенията си с родителите не допуска прояви на дискриминация; спазва етичния 

кодекс за работещите с деца и етичния кодекс на училището; 
17. преподава целия учебен материал по предмета /модула/, в съответствие с годишното си 

разпределение, при пропуски преструктурира учебното съдържание и го заверява при директор.; 
18. да се информира ежедневно за предстоящите задачи;  
19. да осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик;  
20. да вписва оценките на учениците своевременно в техните ученически книжки и в 

дневника на класа; 
21. да провежда консултации с учениците по предварително утвърден от директора 

график;  
22. да  провежда контролните и класните работи при спазване на Наредбата за оценяване и         

утвърдения от директора в началото на всеки срок график, при необходимост от промяна, иска 
писмено  разрешение от директора;  

23. да  се явява в училище 10 минути преди започване на първия учебен час;  
24.  пази училищното имущество и носи финансова отговорност за нанесени щети на    

същото, при доказана индивидуална вина възстановява в пълен размер повредата в натура;  
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25. изисква от обучаваните ученици ежечасно да носят утвърдените учебници, тетрадки, 
ученически книжки; периодично да проверява тетрадките, като удостоверява това с  подпис и 
дата; 

26. изисква спазването на дежурство от дежурните ученици, регистрирани в класния 
дневник;  

27. след провеждане на писмени форми на контрол да ги коригира, оценява и рецензира и 
върне на учениците в двуседмичен срок за подпис от родителя /настойника/. 

28. при работа в условията на COVID-19 изпълняват задълженията описани в Плана за 
действие в условия  на COVID-19 на училището.  

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

(3)    Конкретните изисквания по ал.1 , т.14 са: 
 1. Облеклото на учителя не трябва да бъде провокиращо и е необходимо да отговаря на 

следните изисквания: 
 полите и роклите да не са по – къси от коляното; 
 блузите и ризите да не са по- къси от колана на панталона или полата; 
 не се допускат облекла от прозрачни материи и такива, които разкриват части от 

бельото; 
 недопустими са дрехи с предизвикателни деколтета и къси панталони, разкриващи 

бедрата. 
2.  Забранени са показните  знаци, които представляват расистки и дискриминационни 

символи 
Чл.156. (1) Освен в случаите, определени в ЗПУО, педагогически специалист не може да 

извършва срещу заплащане обучение на деца и ученици, с които работи в училището, ако това 
заплащане е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от 
училищното настоятелство.  

(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на 
изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял 
ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и 
за сметка на децата и учениците.  

   (3)   В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист 
подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу 
заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е 
извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 
от ЗПУО на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият 
специалист е работил в детската градина или училището в същия период.  

(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава 
декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от 
тях или от родителите им.  

(5)  При установяване нарушение на ал.1 и 2, както и в случаите на неподаване на 
декларацията по ал.3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите 
специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 

(6)   Учителят спазва работното време, което е до 8 часа дневно. В учебно време след 
изпълнение на нормата за задължителната преподавателска заетост за деня и участие в 
останалите предварително регламентирани задължителни форми: Педагогически съвет, 
родителски срещи, методически сбирки, възпитателна дейност, консултации с учениците, както 
и за изпълнение нарежданията на директора, учителите са свободни да бъдат извън училище за 
подготовка и самоподготовка на учебния процес. Когато няма учебни занятия, учителят 
извършва дейности по повишаване на квалификацията си, по ремонт и поддръжка на наличната 
МТБ, обогатяване с дидактически и нагледни материали, планиране на дейността си, участие в 
общоорганизирани дейности или конкретни нареждания на директора.  
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Чл.157.  (1) Учителят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му 
достойнство, да упражнява каквато и да е форма на физическо и психическо насилие върху него. 

(2)  не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, 
етническа принадлежност и религия, съгласно Закона за защита срещу дискриминацията. 

Чл.158.   (1) Учителят не може: 
1.  под никакъв предлог да оставя ученици сами в класната стая, компютърен кабинет, 

учебна работилница и спортна площадка; 
2. да променя седмичното си разписание, отменя редовни учебни занятия, променя 

утвърдения график на контролните и класните работи и графика за консултации, без разрешение 
от ръководството;  

3. да огласява конфиденциална информация от заседания на Педагогическия съвет; 
4. да изнася учебно-технически средства и инвентар извън училище, без знанието и 

разрешението на директора; 
5. изпраща учениците през време на учебен час за помагала или лични услуги; 
6. коментира и критикува пред учениците и външни лица личността и професионалната 

дейност на колегите си. 
Чл.159. (1) Учителите редовно попълват и водят дневниците, внасят лично дневника в 

клас и го връщат в учителската стая най-късно 5 минути след края на всеки час, след 
приключване на учебните занятия за деня ги оставят в учителската стая за съхранение.  

(2) След приключване на учебния срок и учебната година попълват задължителната 
училищна документация, съгласно заповед на директора. 

Чл.160. Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, 
носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията. 

 
Раздел ІІ.   

 Класен ръководител. 
 
Чл.161. Класните ръководители на всички паралелки се определят със заповед от ди-

ректора на училището в началото на учебната година. 
Чл. 162. Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни 

ръководители, имат и следните функции: 
1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за 

плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката; 
2. своевременно информиране на родителите за: 
а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното 

разписание; 
б) образователните резултати и напредъка на учениците; 
в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и 

училищното образование; 
3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.; 
4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците; 
5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на 

санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование; 
6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция "забележка" или 

"преместване в друга паралелка на същото училище". 
Чл.163. (1) 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; 
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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. прави мотивирани предложения за награждаване или наказване на учениците от класа 

му; 
5. да отразява ежемесечно отсъствията и оценките от текущите изпитвания на учениците в 

ученическите книжки; 
6. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както 

и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкции или други мерки по този 
правилник;  

7. задължително да уведомява родителите след направени 5, 10, 12 отсъствия от страна на 
ученика, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция или други 
мерки по този правилник: 

7.1. при   5 допуснати отсъствия по неуважителни причини – известие до родителя от 
класния ръководител; 

7.2. при 10 отсъствия по неуважителни причини – известие до родителя от класния 
ръководител и обсъждане с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията; 

7.3. при 15 отсъствия по неуважителни причини – организира се среща между ученик, 
родител, класен ръководител и Координационния съвет за подкрепа на личностно развитие; 
може да се наложи наказание „забележка“. 

7.4. при закъснение до 20 мин. за три учебни часа се считат за един час  отсъствие по 
неуважителни причини. 

8. до 2 число на всеки месец дава писмена информация на директора за броя на 
допуснатите отсъствия от учениците за предходния месец и изпраща известия до родителите на 
ученици, които са допуснали 5 и повече неизвинените отсъствия; 

9. 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;  

10. да организира и да провежда родителски срещи; 
11. 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; 
12. 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;  
13. 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; 

14. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед  
усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите; 

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

16. да следи за чистотата и реда в класната стая и за опазване на училищното имущество, 
след повреди да съдейства за възстановяване на щетите от нарушителя; 

17. да води училищната документация на паралелката, съгласно изискванията в Наредбата 
за информация и документите и в края на учебната година да я предаде на директора без 
пропуски . 

18. да формира  умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен 
климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за интегриране в училищната и 
социалната среда; 

19. да подкрепя ученическото самоуправление чрез включване в дейности по изготвянето 
на: 

19.1. план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното 
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иинтеркултурното образование, за кариерното им ориентиране и др.; 
19.2. правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на училищната 

общност съвместно с учениците; 
20. своевременно да информира родителите за: 
20.1. програмната система, по която работи ПГ, или училищният учебен план, по който се 

провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на 
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси; 

20.2. успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и социализация, 
за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с цел приобщаване към 
училищната общност; 

20.3.  възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 
на детето или ученика, за определения график на допълнителното обучение и на 
допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси; 

20.4. допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки 
за преодоляване; 

20.5. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното 
ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и 
на уменията им; 

21. при работа в условията на COVID-19 изпълняват задълженията описани в Плана за 
действие в условия  на COVID-19 на училището. 

(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, 
свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. 
Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението 
на отделните ученици от паралелката. 

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на 
родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището. 

 
Чл.164. (1) Класният ръководител осигурява изпълнението на решенията на 

педагогическия съвет, свързани с цялостната организация на учебно-възпитателната работа. 
(2)  Съвместно с учениците от класа планира възпитателната дейност през учебната година 

и организира дейността в ЧК, така че да се създадат условия за: 
1. разгръщане на инициативността и активността на ученици те за участие в различни 

дейности и мероприятия; 
2. развитие на ученическата общност в паралелката и приобщаване на учениците към 

общоучилищния живот; 
3. усвояване на социалния опит и отстраняване на негативното влияние на някои фактори 

на социалната среда върху формирането на личността; 
4. толерантно отношение на по-големите ученици към по малките, нагласа да се грижат за 

тях, да ги покровителстват и закрилят. 
(3) Осъществява професионално ориентиране съобразно интересите и способностите на 

учениците. 
Чл.165. В началото на учебната година, преди началото на отоплителния сезон и след 

всяка ваканция класните ръководители инструктират учениците по безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд. 

Чл.166. В началото на учебната година класните ръководители запознават учениците и 
техните родители с училищния правилник и училищния учебен план. 
 

 
 

Раздел ІІІ .  
Дежурен учител. 
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Чл.167.  Дежурния учител, има следните задължения: 
1. Спазва утвърдения от директора график за дежурство в училище. 
2. Идва 15 минути преди започване на учебните занимания, за да установи състоянието на 

училищната база и подготовката й за учебно-възпитателна дейност.  
3. След биенето на първия звънец предприема мерки за подготовката на учениците за 

учебен час. 
4. Контролира графика за времетраене на учебните часове.  
5. Носи отговорност за реда и дисциплината в учебната сграда. 
6. Осигурява реда на територията на училището и опазването на материалната база. 
7. Организира отдиха на учениците през голямото междучасие, като се съобразява с 

атмосферните условия. 
8. Докладва на училищното ръководство за неизправности и нанесени щети по 

материалната база и констатирани нарушения. 
9. Напуска последен училищната сграда след приключване на дежурството. 
10. Съгласно заповед на директора, придружава учениците при пътуването им с 

училищния автобус. 
11. при работа в условията на COVID-19 изпълняват задълженията описани в Плана за 

действие в условия  на COVID-19 на училището.  
 

Раздел  IV.  
Ученици. 

 
Чл.168.  (1) Децата, съответно учениците имат следните права:  
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  
3. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;  
4. да получават библиотечно-информационно обслужване;  
5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 

си;  
6. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  
7. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия;  
8. да участват в проектни дейности;  
9. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и 

за факултативните учебни часове;  
10. 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;  

11. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 
(4) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, 
определени с правилника на училището по предложение на учениците.  

(5) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от 
Министерския съвет.  

Чл. 169. (1) Учениците имат следните задължения:  
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;  
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 

развитие на добрите традиции;  
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 

физическо и психическо насилие; 
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4. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителя и да не му 
пречат при и по повод изпълнение на служебните му задължения; 

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол 
и наркотични вещества;  

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;  
7. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата 

си книжка и бележника за кореспонденция;  
8. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 
9. да спазват правилника за дейността на институцията;  
10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

учебните часове;  
11. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

ученик и на добрите нрави; 
12. да ползва тетрадки, моливници и др. пособия, отговарящи на възрастовите му 

особености, които го възпитават в естетика и не съдържат агресивни послания; 
13. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на 

час без разрешение на учителя; 
14. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 
15. да опазват материално-техническата база и чистотата на територията на училището, 

при установени щети, виновният е длъжен в срок от 10 дни да отстрани повредата или да 
възстанови щетата, при неустановяване на извършителя, това се осъществява от целия клас; 

16. да поддържат висока хигиена на двора, в коридорите, класните стаи, кабинетите и 
тоалетните; да пази чистота на работното си място;  

17. да участват в почистването на училището, класните стаи, кабинетите и спортните 
площадки; 

18. да дежурят в класната стая; 
19. да върннат учебниците и учебните помагала, получени от училището след 

приключване на учебните занятия за съответната учебна година или при преместване; 
20. да възстановят учебника, когато при връщането му се установи, че поради неполагане 

на грижи от негова страна, учебникът е негоден за ползване; 
21. да пазят личните си вещи, да  не ги оставят без надзор, за изгубени вещи, училището 

не носи отговорност;  
22. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства при 

транспортирането им от и до училище. 
      (2)  Конкретните изисквания по ал. 1, т. 11 са: 
1. Учениците да идват в училище чисти и спретнати. Униформа не се изисква. 
2. Забранени са показните знаци, които представляват расистки и дискриминационни 

символи. 
3. Облеклото на учениците не трябва да бъде провокиращо и трябва да отговаря на 

следните изисквания: 
 полите и роклите да не са по – къси от коляното; 
 блузите и ризите да не са: по – къси от колана на панталона или полата, с дълбоки 

деколтета и гол гръб; 
 не се допуска облеклото да разкрива елементи от бельото; 
 не се допуска  носенето на къси панталони; 
 не се допуска  носенето на джапанки, обувки с токчета по-високи от 3 см. и маратонки 

с колелца; 
 не се допуска носенето на шапки, качулки и слънчеви очила в час. 
 не се допуска в училището пиърсинг, татуировки, неестествен цвят на косите, силен 

грим и екстравагантен маникюр. 
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(3)  Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за 
дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина. 

Чл.170. Ученикът няма право да: 
1. участва в политически партии до навършването си на 18-годишна възраст; 
2. фалшифицира документи; 
3. се надвесва от прозорците на училището; 
4. влиза в учителската стая или дирекцията; 
5. взема дневник от учителската стая или да го връща в нея; 
6. нанася собственоръчно данни в училищната документация – да вписва оценки в 

дневник, лични картони, бележник, да извинява отсъствия; 
7. играе с топки, водни пистолети и други предмети, с които пречи на реда и 

дисциплината през междучасията в сградата  и създава предпоставки за рушене на материалната 
база; 

8. излиза от класната стая по време на учебен час, без разрешение на учителя; 
9. употребява храна и дъвка по време на час; 
10. заснема и публикува фотографии и видеозаписи на учители и ученици без тяхно 

съгласие в социалните мрежи. 
11. да слуша музика на високоговорител в класната стая и коридора на училището; 
Чл.171. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причинии в следните 

случаи: 
1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от лекар в 

лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна 
медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа 
на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от 
извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и 
след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за 
детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;  

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 след 
потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с 
писмо, по имейл или в телефонен разговор; 

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз 
основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което 
полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди 
то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, 
родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по 
имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата 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 мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което 
полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение 
на педагогическия съвет. 

     (2)  В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за 
детето, 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 промяната на формата на обучение на 
ученика. 

Чл.172.  (1) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по 
някоя от уважителните причини, определени в чл. 171, класният ръководител е длъжен да 
уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, 
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по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на 
причините за отсъствията.  

 (2)  Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а веднъж месечно 
се вписва в ученическата книжка на ученика;  

(3)  За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия / 1/3 от хорариума по учебния 
предмет/не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни 
предмета, директорът на училището по предложение на Педагогическия съвет определя със 
заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за учебния срок или за учебната 
година.  

(4)  Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за първия срок или за 
годината. 

Чл.173. Ученик, който е отсъствал от учебни часове, не е освободен от учебните си 
задължения /домашни, научаване на пропуснатия материал/ дадени от учителя в тези часове. 

Чл.174. В случай на закъснение на учител, учениците са длъжни да изчакват в класната 
стая преподавателя до 10 мин. след започване на часа. След това дежурният ученик е длъжен да 
информира директора за закъснението на учителя. 

Чл.175. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните актове 
по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на 
останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на 
проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции: 

1. забележка; 
2. предупреждение за преместване в друго училище; 
3. преместване в друго училище; 
4. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, 

навършили 16-годишна възраст. 
(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)  Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на 
ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на проблемното 
поведение и се уведомява родителят.  

(5)  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. За времето на отстраняването си до края на учебния час ученикът извършва дейности, 
регламентирани в правилника за дейността на училището, съобразени с възрастовите 
особености и здравословното му състояние и неунижаващи достойнството му. 

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

Чл.176.  (1) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" 
се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.  

(2)   Санкциите "предупреждение за преместване в друго училище" и "преместване в друго 
училище" и мерките не се налагат на учениците в класовете от началния етап.  

(3) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 
самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.  

(4)  Санкции и мерки не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 
увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи.  

Чл.177.  (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция чл. 175, 
ал. 1. 
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(2) Мерките по чл. 176, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 175, ал. 1. 
(3) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

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

Чл.178.   (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.179. (1) Санкцията "забележка“се налага със заповед на директора по мотивирано 
писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – със заповед на 
директора по предложение на педагогическия съвет. 

(2)   Мярката по чл. 199, ал. 3 се налага със заповед на директора. 
Чл.180.  (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО 

директорът/класният ръководител задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, 
ал. 1, т. 3 – 5 и Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“. 

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от родителя 
си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва всички действия 
лично, но със съгласието на родителите си. 

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан и/или 
писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 
Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогически съветник или 
психолог психолог. 

(4)  Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, 
както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, определени с 
държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5)  Конкретните условия и ред за налагане на санкциите по чл. 199 от ЗПУО се определят 
с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.181. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 
предложението на класния ръководител. 

(2)   В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането 
и. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на 
проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините да не дадат 
резултат.  

(3)  Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването є на ученика и на родителя, 
представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, а заповедта за налагане на 
санкция „преместване в друго училище" - и на началника на регионалното управление на 
образованието. 

(4)   Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по чл. 
259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО. 

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

Чл.182.  (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 
бележника за кореспонденция на ученика. 

(2)  Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище“, продължава 
обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на 
регионалното управление на образованието. 

Чл.183. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 
предсрочно по реда, по който са наложени. 
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(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.  
Чл.184. (1) Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта 

на нарушението и личностните особености на ученика.  
 (2)  Санкцията "забележка" може да се наложи и на ученици, допуснали над 15 

неизвинени отсъствия. 
 (3)  Наказанието "предупреждение за преместване в друго училище" може да се наложи  

на ученици, допуснали над 20 неизвинени отсъствия. 
 (4)   Наказание "преместване в друго училище до края на учебната година" може да се 

наложи и на ученик за допуснати повече от 25  неизвинени отсъствия за текущата учебна 
година. 

 (5) Срокът на мярката се определя, като се отчитат видът, тежестта на нарушението/ 
нарушенията и личностните особености на ученика. 

 (6)   Видът и срокът на мерките се определят, като се отчитат и възможностите на 
училището. 

(7)   Преди налагане на санкциитеи мерките, се взема мнението на класния ръководител на 
ученика. 

Чл.185. (1) Освобождаването на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт 
се осъществява само  с  документ  от  лекуващия  лекар  или  лекарска  консултативна  комисия.  
Ученикът уплътнява свободните часове с определена програма по предложение на учителя по 
физическо възпитание и спорт, която не застрашава здравословното му състояние. При 
неприсъствие на ученика в дневника се регистрира неизвинено отсъствие. 

(2)   Предпоставки за освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт са: 
1.   здравословното състояние на ученика да не му позволява временно да усвоява 

учебнотосъдържание по физическо възпитание и спорт; 
2.   представяне  на  медицински  документ,  издаден  от  компетентен  орган,  с  който  да  

се препоръчва освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт. 
(3)   Освобождаването на ученик от часовете по физическо възпитание и спорт се 

осъществява в два варианта: 
1.   освобождаване за определен период от време, не по-дълъг от един месец; 
2.   освобождаване за учебен срок или година. 
(4)   За освобождаване от часовете по физическо възпитание и спорт към заявлението се  

прилага медицински документ: 
1. В случаите на освобождаване за определен период от време медицинският документ, 

който  следва да се представи, е медицинска бележка, издадена от личния или лекуващия лекар 
на ученика, в която са отразени здравословното му състояние, мотивът за освобождаване и  
срокът за освобождаване.  

2.  В случаите на освобождаване за учебен срок или година медицинският документ, който 
следва да се представи, е протокол на Лекарска консултативна комисия (ЛКК) по профила на 
заболяването или експертно решение на Районна експертна лекарска консултативна комисия  
(РЕЛКК),  която  определя  инвалидността  на  деца  до  16  години,  ако  ученикът  е 
освидетелстван вече от РЕЛКК по друг повод. 

(5)   Процедурата за освобождаване на ученик от часовете по физическо възпитание и 
спорт е следната:  

1.  подаване на писмено заявление до директора на училището от родителя на ученика, към 
което се прилага съответният медицински документ. Директорът издава заповед, с която 
определяученика, който е освободен от физическо възпитание, срока на освобождаване, начина 
на оформяне на срочна и годишна оценка (когато ученикът е освободен от изучаване на учебния 
предмет физическо възпитание и спорт за учебната година), посещението му в часовете по 
физическо възпитание и спорт. 
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2.  копия от заповедта на директора се връчват на класния ръководител и преподавателя по 
физическо  възпитание и  спорт,  както  и  на медицинското  лице  от  здравния  кабинет  в 
училището,  което  регистрира  здравното  състояние  на  ученика  в  личната  му здравния 
картон 

(6)   За срочни и годишни оценки на учениците, освободени от изучаването на  учебния 
предмет „Физическо възпитание и спорт” за учебна година, се записва текст „освободен”. 

(7)    Когато ученикът е освободен от изучаването на учебния предмет само през единия 
учебен срок,  годишната  оценка  е срочната оценка за учебния срок, през който учебният 
предмет е изучаван.  

(8)   Присъствието в часовете по физическо възпитание и спорт на освободените ученици 
се определя  в  заповедта  на  директора  и  е  в  зависимост  от  препоръките  на  медицинския 
документ и заявеното от родителя желание. 

 
Раздел V.  

 Дежурни ученици 
 
Чл. 186. (1) Дежурните ученици са вътрешни и външни 
        (2) Вътрешните дежурни се определят от класните ръководители за срок от една 

седмица и отговоря за:  
1. почистване на дъската; 
2. проветряването и хигиената в класната стая; 
3. дисциплината на класа през междучасията; 
4. опазване на имуществото. 
(3)  Външни дежурни се определят ежедневно от дежурните учители за срок от един ден 

имат следните задължения: 
1. да носят обозначителните табели, установяващи дежурството им; 
2. отговарят за реда и хигиената в коридорите, фоайетата и стълбищата; 
3. съдействат на дежурните в коридора учители при изпълнение на задълженията им; 
4. по време на голямото междучасие помагат на дежурния учител за извеждане на 

учениците от сградата на училището, след което дежурят на входа на училището като не 
допускат влизане в сградата преди биенето на звънеца за влизане в час;  

5. след приключване на часовете проверяват за забравени вещи, пособия и ги предават на 
собствениците им или на директора. 

 
 

Раздел VI 
Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

 
Чл. 187. (1) Училището осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.  
(2)  Училището самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за подкрепа за 

личностно развитие на детето и ученика;  изграждане на позитивен организационен климат;  
утвърждаване на позитивна дисциплина;  развитие на училищната общност. 

(3) Създава  условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на 
загриженост между всички участници в процеса на образование.  

(4) При работата с децата и с учениците училището основава дейността си на принципа на 
позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на 
детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му поведение и предоставяне на 
възможност за усвояване на добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите.  

(5) При работата с учениците училището основава дейността си на принципа на 
превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се 
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прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование.  

Чл. 188. (1) Училището има етичен кодекс, който се приема от педагогическия съвет, 
обществения съвет и  ученическото самоуправление. 

(2)  Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин, поставя се на 
видно     място в училищната сграда и  се публикува на интернет страницата на училището. 

Чл. 189. На децата и учениците се предоставя подкрепа за личностно развитие, която 
осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 
способностите и уменията им и се прилага в съответствие с индивидуалните образователни 
потребности на всяко дете и на всеки ученик. 

Чл. 190. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 
(2)  Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището и центровете за 

подкрепа за личностно развитие и  включва:  
1.    екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  
2.    допълнително обучение по учебни предмети ;  
3.    допълнителни модули за деца, които не владеят български език;  
4.    допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 

учебни часове;  
5.    консултации по учебни предмети;  
6.    кариерно ориентиране на учениците;  
7.    занимания по интереси;  
8.    библиотечно-информационно обслужване;  
9.    грижа за здравето;  
10.  поощряване с морални и материални награди; 
11.  дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  
12.  ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 
Чл. 191. (1) Първо основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Раднево 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. 192. (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. 



 

 59

Чл. 193.  (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. 194. (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 за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 
определено дете или ученик 

(3)  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. 

Чл. 195.  Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището:  
1. идентифицира силните страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с 

развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване;  
2. извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или 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. 196. (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 от ЗПУО, и предлага на директора на регионалния център 
за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри 
предоставянето на допълнителна подкрепа. 

(2)  Методическата подкрепа може да се предоставя от екипи на  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. 197.  Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се 
определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 198.  (1) В  Първо основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Раднево се приемат и 
ученици със специални образователни потребности. 
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(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. 199.  (1) В Първо основно училище „Св. Климент Охридски”, гр. Раднево 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.200.(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.201. Функциите и съставът на координиращия екип за подкрепа на личностното 
развитие се определя от ДОС за приобщаващо образование. 
 

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Раздел І.   Директор. 
Чл. 202. (1) Директорът на училището като орган за управление и контрол изпълнява 

своите функции, като: 
1.  прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното 

образование; 
2.  ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията; 
3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за 

придобиването на ключови компетентности от децата и учениците; 
4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 

предучилищното и училищното образование; 
5.  отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни 

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

документи - правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.; 
7. организира и ръководи самооценяването на училището; 
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8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на 
държавния и допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането 
на децата в подготвителни групи в детската градина или училището; 

9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с 
училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием; 

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на 
подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици; 

11.  подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено 
задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на образование, за 
професионална квалификация; 

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

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 
непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; 

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на 
образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване 
на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 
работни дни от овакантяването или от откриването им; 

15. управлява и развива ефективно персонала; 
16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на 

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

съобразно стратегията за развитие на институцията; 
18. организира атестирането на педагогическите специалисти; 
19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на 

бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 
работниците и служителите и обществения съвет; 

20. поощрява и награждава деца и ученици; 
21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал; 
22. налага санкции на ученици; 
23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия 

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

възпитание и труд; 
25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите; 
26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и 

общности; 
27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни; 
28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и 

лица; 
29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на 

образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия; 
30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в 

институцията; 
31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб; 
32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 
33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от 

Закона за предучилищното и училищното образование; 
34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове; 
35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 
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(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 
изпълнение на решенията му. 

(3) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите в 
определените в нормативен акт случаи. 

Чл. 203. (1) Длъжността директор на училището се заема от лица, придобили висше 
образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и с не по-малко от пет години 
учителски стаж. 

(2) Директорът на училището изпълнява норма за преподавателска работа съобразно 
придобитото образование и професионална квалификация. 

(3) Длъжността "директор" на училището до заемането й въз основа на конкурс може да 
заемат лица, придобили висше образование с не по-малко от пет години учителски стаж. 

Чл. 204. Функциите на заместник-директорите в държавните и в общинските институции 
се определят от директора 

Чл. 205. (1) Заместник-директорите, които осъществяват функции, свързани с 
управлението и контрола на учебната  дейност, изпълняват норма за преподавателска работа. 

(2) Заместник-директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа, 
изпълняват и функциите по чл. 107, ал. 1. 

(3) Заместник-директорите изпълняват и други задължения, възложени от директора, в 
съответствие със спецификата на длъжността и вида на институцията. 

Чл.206. (1) Директорът ръководи образователния процес  и планира, организира, 
координира, контролира и отговаря за цялостната административно-управленска и финансова 
дейност в институцията. 

 (2)  Директорът, като орган на управление и контрол изпълнява своите функции като: 
1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение,   

възпитание и социализация в училището; 
2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 
3. утвърждава Списък-образец на училището след съгласуване с началника на 

регионалното управление на образованието; 
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; 
6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на 

задължително обучение ученици от и с организирането и изпълнението на приема; 
7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено 

задължително предучилищно образование, за завършен клас; 
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 съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните работни 
места в бюрото по труда и в регионалното управление на 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 представя тримесечни отчети пред общото събрание на  
служителите и обществения съвет; 

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 
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15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки 
контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

16. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 
организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

17. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и 
непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

18. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и 
непедагогическия персонал; 

19. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за 
обучение, възпитание и труд; 

20. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на 
училището, като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията; 

21. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности; 
22. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 
23. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и 

лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в 
съответствие с предоставените му правомощия; 

24. 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) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по 
административен ред пред началника на регионалното управление по образованието. 

 (5) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на 
Административно процесуалния кодекс. 

Чл.207. (1) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 60 календарни дни, той се 
замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор или 
педагогически специалист от училището. Заповедта се издава от директора, а при невъзможност 
– от съответния орган по чл. 217, ал. 1 – 4 он ЗПУО. 
(2) При отсъствие на за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, съответният орган по чл. 217, ал. 1 – 4 
от ЗПУО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността 
"директор". 

 
 

Раздел ІІ. Педагогически съвет. 
 

Чл.208. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 
въпроси в детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие е 
педагогическият съвет.  

     (2)  Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти.  
     (3)  Директорът на училището е председател на педагогическия съвет.  
     (4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 

участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което 
обслужва училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие, 
ученици, както и други лица.  

     (5)  Директорът на училището, в качеството си на председател на педагогическия съвет, 
кани писмено представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на 
педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, 
които предстои да бъдат обсъждани.  

Чл.209.   (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;  
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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. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи;  
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  
13. определя ученически униформи; 
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност;  
15. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото изпълнение;  
16. 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;  

17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.  
     (2)  Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на 

училището. 
Чл.210. (1) Педагогическият съвет се свиква най- малко веднъж на два месеца от 

директора на училището. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на 
най- малко 2/3 от числения му състав. 

 (2) Решенията на педагогическия съвет се приемат с обикновено мнозинство при 
присъствието на не по - малко от 2/3 от числения му състав и могат да се отмени от самия съвет 
с квалифицирано мнозинство (2/3 от присъстващите) или от началника на РУО . 

 (3) За всяко заседание на педагогическия съвет се води отделен протокол от избран от 
педагогическия съвет секретар. Протоколите се вписват в книга за протоколите от заседанията 
на ПС. 

Чл.211.  Не се допуска отсъствие от заседание на педагогическия съвет без уважителни 
причини. Освобождаването става след оправена писмена молба до председателя на ПС и 
получено разрешение. 

Чл.212. Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взема решения, които 
противоречат на ЗПУО. 

 
Раздел III. Обществен съвет. 

 
Чл.213. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 

общности към ввсяко училище се създава обществен съвет.  
(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението им. 
Чл.214. (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 училището. 

(2)  Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 
директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и 
се избират и резервни членове на обществения съвет.  

(3)  Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.  
(4)  Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.  
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Чл.215.  (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 
задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

(2)  С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището участват 
поне трима представители на ученическото самоуправление.  

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

Чл.216. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на 
обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.  

(2)  Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 
сведения и документи, необходими за дейността му.  

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 
обществения съвет за свикването му.  

Чл.217.  (1)  Общественият съвет в училището:  
1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора 

за изпълнението й;  
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, 

ал. 1, т. 8 и 9 от ЗПУО ;  
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 

основа на резултатите от самооценката на училището, външното оценяване –и инспектирането 
на училището;  

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 
разходи, както и за отчета за изпълнението му. 

2. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 
към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 
училището. 

3. съгласува училищния учебен план;  
4. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти;  

5. съгласува избора от учителите в училището на учебниците и учебните комплекти;  
6. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове;  
7. дава становище по училищния план-прием;  
8. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.  
(2)  При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с 

мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане 
педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

 
ГЛАВА ПЕТА 

УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО 
 
Чл.218.  В края на всяка календарна година се извършва пълна годишна инвентаризация и 

брак на дълготрайните материални и нематериални активи на училището. 
Чл.219.  Инвентаризацията се извършва от комисия по ред, определен от училищния 

директор. 
Чл.220. За съхранение на училищното имущество отговорност носи материално 

отговорното лице МОЛ, което изготвя годишен счетоводен отчет за фактическото състояние на 
активите и води необходимата инвентарна документация. 

Чл.221. Педагогическият, непедагогическия персонал и учениците са длъжни да опазват 
училищното имущество и сграда. 

Чл.222.  (1)  При установяване на повреда на училищното имущество се спазва следния 
механизъм: 
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1. Лицето, установило щетата съставя протокол, които подписва,  с информация за: място 
и час на констатиране; описание на щетата; сведения за извършителя; 

2. Данните в протокола се потвърждават, срещу подпис в протокола, от касиер- домакина 
и дежурен учител за деня, в който е установена порведата;  

3. Протоколът се завежда във входящата кореспонденция на училището; 
4. Ако училищното имущество е повредено от ученик, се инициира от директора среща с 

родителите / настойниците на извършителя с цел изясняване на обстоятелствата и 
възстановяване на щетите; 

Чл.223.  Нанесената щета се възстановява в 10 дневен срок от: 
1. Пълнолетно лице, повредило училищното имущество; 
2. Родител/настойник на ученик, повредил училищно имущество. 

 
ГЛАВА ШЕСТА 

РОДИТЕЛИ 
 

Чл.224. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището се 
осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, 
когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.  

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за 
кореспонденция.  

(3)  Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на 
един от родителите, както и електронният дневник на паралелката.  

Чл.225.   Родителите имат следните права:  
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата 

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

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с учителите и с 
другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете 
страни време;  

3. да се запознаят с училищния учебен план; 
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 по 

въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране и с личностното развитие на 
децата им;  

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището;  
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището . 
9.  да участват в родителските срещи; 
10. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от 

специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 
Чл.226.  (1) Родителите имат следните задължения:  
1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 

образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно училището в случаите на 
отсъствие на детето или ученика;  

2. да запишат детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в 
друго населено място или училище;  

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищната 
среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила;  

4. да спазват правилника за дейността на училището  и да съдействат за спазването му от 
страна на детето и ученика;  

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 
изграждането на умения за учене през целия живот;  
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6. да участват в родителските срещи;  
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време.  
8. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на 

училището, при записване на ученика; 
9. 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; 
11. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в 

образователно -възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му 
за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда; 

12. редовно да контролират и проверяват ученическата книжка на детето си и да 
удостоверяват това с подписа си; 

13. да уведомяват писмено директора при отсъствие на детето по семейни причини; 
14. да подбират, обсъждат и контролират телевизионните предавания, които гледа детето 

им; 
15. да контролират времето, което детето отделя за занимания за гледане на телевизия и 

работа с компютър; 
16. да помагат на децата си за добра организация, съставяне и спазване на дневен режим; 
17. да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, 

учителите и училищната институция; 
18. да оказват помощ и контрол на децата си; 
19. да посещават училищните мероприятия, да съдействат за тяхното провеждане и да 

осъществяват контакт с други родители и съученици на детето си; 
20. да осигурят всички необходими учебни помагала и учебни пособия на ученика за 

неговото пълноценно участие в процеса на обучение;  
21. да уведомява класния ръководител своевременно при промяна на местоживеенето, 

адреса и домашния телефон. 
22. родителите на учениците от І – VІІ клас, които ползват безплатни учебници са длъжни 

да спазват изискванията за опазване и възстановяване на загубени или негодни за ползване 
учебници, съгласно Постановление №104 на Министерски съвет; 

23. материалните щети, нанесени от учениците се възстановяват от техните родители, след 
доказване на повредата с подписан протокол от трима свидетели и информиране на родителя;  

24. при работа в условията на COVID-19 изпълняват задълженията описани в Плана за 
действие в условия  на COVID-19 на училището.  

(2)  Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 
1, т. 2, от ЗПУО са длъжни да гарантират постигането на целите по чл. 5, да осигурят 
необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни помагала, както и 
да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните 
потребности и интересите на детето. 

Чл.227. (1) Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително 
предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище, се наказват с глоба в 
размер от 50 до 150 лв.  

(2) Родители, които не осигурят присъствието на децата си, подлежащи на задължително 
предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на 
организация в училище, или подлежащи на задължително училищно образование, записани в 
дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана 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 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.  
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(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. 

 
ГЛАВА СЕДМА 

ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 
 
Чл.228. (1) Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съгласно КТ, 

длъжностните характеристики и правилника за вътрешния трудов ред на училището. 
(2) при работа в условията на COVID-19 изпълняват задълженията описани в Плана за 

действие в условия  на COVID-19 на училището.  
Чл.229. За изпълнението на възложената работа обслужващият персонал се отчита пред 

училищното ръководство  на училището. 
 
 

ГЛАВА ОСМА 
МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ 

 
Чл.230.  (1) При необходимост медицинската помощ в училището се оказва от 

медицинското лице. 
 (2)   Задълженията на медицинското лице  е: 
1. да изпълнява задълженията, възложени му от работодателя; 
2. да осъществява ежедневен контрол на храната в закусвалнята и качеството на 

доставените безплатни закуски на учениците от 1-4 клас и обяд за учениците, включени в 
групата за ЦОУД, в съответствие с Наредба 37 на МЗ; 

3. контролира хигиената във всички училищни помещения; 
4. измерва температурите в класните стаи и коридорите през есенно-зимния период; 
5. отчита броя на отсъстващи ученици по класове в периоди на засилена заболеваемост и 

предоставя информация на съответните контролни органи; 
6. проверява всяка седмица учениците за паразити.  
7. при работа в условията на COVID-19 изпълняват задълженията описани в Плана за 

действие в условия  на COVID-19 на училището.  
 
 

ГЛАВА ДЕВЕТА 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
Чл.231. (1) Финансирането на дейностите в училището се осъществява със средства от 

държавния бюджет чрез Министерството на образованието младежта и науката чрез общинския 
бюджет. 

 (2)  Размерът на средствата по ал. 1 се определя съгласно държавното образователно 
изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски 
градини, училища и обслужващи звена. 

 (3)  Чрез общинския бюджет се осигуряват средства за: заплати, осигурителни вноски, 
отдих, хранене, учебници и поддържане на материално- техническата база. 

 (4) Училището може да реализират приходи в левове и във валута за подпомагане на 
издръжката и развитието на материално-техническата им база в съответствие с нормативните 
актове. 
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Чл.232. (1) Директорът на общинското училище разработва проект за бюджет в 
съответствие с бюджетната процедура и го представя на финансиращия орган. 

(2) След приемане на Закона за държавния бюджет финансиращият орган утвърждава 
бюджет/бюджетна сметка на второстепенния разпоредител с бюджетни кредити, а директорът 
осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган. 

 
 

ГЛАВА ДЕСЕТА 
ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 
Чл.233. (1) Забранена е 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, имуществено 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 
оправдана с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и 
необходими.  

Чл.234.  (1) Не представлява дискриминация:  
1. различното третиране на лица на основата на религия, вяра или пол при религиозно 

образование или обучение, включително при обучение или образование с цел упражняване на 
занятие по т.2;  

2. определянето на изисквания за 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;  

3. 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;  

4. 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;  

5. различното третиране на  лица с увреждания  при провеждане  на обучение и  
придобиване на образование за задоволяване на специфични образователни потребности с цел 
изравняване на възможностите им;         

6. 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;  

7. мерките в областта на образованието и обучението за осигуряване на балансирано 
участие на жените и мъжете, доколкото и докато тези мерки са необходими; 

8. специалната закрила на деца без родители, непълнолетни, самотни родители и лица с 
увреждания, установена със закон;  



 

 70

9. 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 изповядват и 
практикуват своята религия или да ползват своя език; 

10. мерките  в областта на образованието и обучението за осигуряване на участието на 
лица, принадлежащи към етнически малцинства, доколкото и докато тези мерки са необходими.  

Чл.235. В производството за защита от 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.236.  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.237. Работодателят в сътрудничество със синдикатите е длъжен да предприеме 
ефективни мерки за предотвратяване на всички форми на дискриминация на работното място.  

Чл.238.  При неизпълнение на задължението си по чл.162 работодателят носи отговорност 
по Закона за защита срещу дискриминация за актове на дискриминация, извършени на 
работното място от негов работник или служител. 

Чл.239. Работодателят прилага еднакви критерии при налагане на дисциплинарни 
наказания без оглед на признаците по чл.4, ал.1 от Закона за защита срещу дискриминацията. 

Чл.240.  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 чл.4, ал.1 от Закона за защита срещу дискриминацията.  

Чл.241. Директорът поставя на достъпно за работниците и служителите място в 
училището текста на закона, както и всички разпоредби на вътрешните правила и на каузите от 
колективния трудов договор, отнасящи се до защитата от дискриминация.  

Чл.242.  При поискване работодателят предоставя информация на лицето, което твърди, че 
са нарушени правата му по този раздел.  

Чл.243. (1) Директорът  е длъжен при наемане, когато това е необходимо за постигане 
целите на Закона за защита срещу дискриминацията, да насърчава да кандидатстват лица, 
принадлежащи към по-слабо представения пол или етнически групи, за извършване на 
определена работа или за заемане на определена длъжност.  

(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. 

Чл.244. Директорът на училището 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.245.  Директорът на училището, 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.246. Училището предприема 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 за училището.  

Чл.247. (1) При поискване директорът на училището предоставя информация на лицето, 
което твърди, че се нарушени правата му по раздел .  

 (2) информацията по ал.1 съдържа основанието за взетото от ръководителя или 
преподавателя решение, както и други относими данни.  
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Чл.248. При неизпълнение на задължението по чл. 29, ал.2 от Закона за защита от 
дискриминация, директорът носи отговорност за дискриминация на учебното място от страна на 
служител в администрацията, преподавател или учащ се.  

Чл.249. (1) Лицата, осъществяващи обучение и възпитание, 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) Училището 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.250.  По смисъла на Закона за защита от дискриминация: 
1. “Тормоз” е всяко нежелано поведение на основата на признаците по чл.4, ал.1 от Закона, 

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 от дискриминация; в) по-неблагоприятно 
третиране на лице, отказало да дискриминира. 

4. “Действията за защита от дискриминация” могат да включват: подаване на жалба или 
сигнал, предявяване на иск или свидетелстване в производство за защита от 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, 
което 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.4, ал.1 от Закона.  

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.  
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	ГЛАВА ТРЕТА


	1. по медицински причини - след представяне на медицински документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
	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 след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
	3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата 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 мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините за отсъствието, и след решение на педагогическия съвет.
	(2)  В случай че родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, 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 промяната на формата на обучение на ученика.
	Чл.172.  (1) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от уважителните причини, определени в чл. 171, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията.
	(2)  Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а веднъж месечно се вписва в ученическата книжка на ученика;
	(3)  За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия / 1/3 от хорариума по учебния предмет/не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по предложение на Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване на знанията и уменията за учебния срок или за учебната година.
	(4)  Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за първия срок или за годината.

