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Глава І 

             ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в ПГДС»Цар Иван Асен ІІ» 

се издава от  Директора, в качеството му на Работодател, на основание чл. 181 от Кодекса на труда. 

При изготвянето на този правилник бяха взети предвид императивните правни норми, съдържащи 

се в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, уреждащи неговото приложение, цялото 

действащо българско законодателство както и постигнатото с колективните трудови договори. 

В правилника са конкретизирани и специфичните права и задължения на работодателя, учители 

и служители, произтичащи от специални закони и други нормативни актове, както и с оглед на 

отделните професии и дейности. 

Правилникът за вътрешния ред е изменен, допълнен и обсъден на заседание на Колектива на 

ПГДС «Цар Иван Асен ІІ» , утвърден от работодателя и влиза в сила от 15.09.2021 г. 

 Работещите в училище нямат право да налагат и разпространяват идеологически и религиозни 

доктрини, освен в случаите когато религиозните учения се изучават в исторически и философски план 

чрез учебното съдържание. 

Учебните занятия започват в 8.00 часа, а до приключване на епидемичната обстановка при 

необходимост и поетапно от 8.00 до 10.15 часа. Промяна в началния час може да се прави само по 

решение на директора и с разрешение на РУО. 

Чл. 2. ПГДС «Цар Иван Асен ІІ» е общинска собественост, стопанисвана от Директора. 

Гимназията осъществява държавната политика в областта на образованието.  

Чл. 3. С ПВТР в ПГДС»Цар Иван Асен ІІ» се конкретизират правата и задълженията на 

всички работници и служители, страна по индивидуално трудово правоотношение с  работодателя, 

наречени по-долу работниците. 

Чл. 4. ПВТР в ПГДС» Цар Иван Асен ІІ» има за цел да осигури  

 1.  Уредба на въпросите, свързани с организацията на трудовия процес ; 

 2. Осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването на 

ефективността на труда; 

 3. Укрепване на трудовата дисциплина; 

 4. Пълното и рационално използване на работното време за  подобряване резултатите от 

учебно-възпитателнана работа. 

Чл.5.  Правилникът за вътрешния трудов ред е задължителен за педагогическия и 

непедагогическия персонал в гимназията, а също така и за всички, намиращи се на територията и. 

Чл. 6.  Правилникът за вътрешния трудов ред урежда: 

1. Възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения; 

2. Регламентиране на разпределянето на работното време, почивките и отпуските; 

3. Правата и задълженията на работодателя; 

4. Правата и задълженията на работниците; 

5. Трудовата дисциплина, дисциплинарните нарушения и наказания и реализирането на 

ограничената имуществената отговорност; 

6. Пропускателният режим в ПГДС «Цар Иван Асен ІІ» гр.Хасково. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава ІІ 
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ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Чл. 7.  Работодателят си запазва правото да сключва трудови договори със срок за изпитване в 

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

Чл. 8. Основание за възникване на трудово правоотношение е трудовият договор, сключен 

между работника и работодателя в писмена форма. 

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

правоотношение прилага: 

   т.1 лична карта за справка, която се връща веднага; 

   т.2 документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, 

изискващи се за заемането на обявената вакантна длъжност, за която лицето кандидатства; 

  т.3 документ, удостоверяващ придобитият общ трудов  стаж и стаж  по специалността; 

  т.4 документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след 

преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца; 

  т.5 свидетелство за съдимост. 

Чл. 9. При необходимост работодателят може да изисква и предоставянето на допълнителна 

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

конкретната длъжност професионален опит и квалификация. 

Чл. 10.  (1) Трудовият договор с работника се сключва в писмена форма, в два екземпляра и се 

подписва от страните по него.  

(2) В тридневен срок от сключването и седемдневен  от прекратяването на всеки отделен трудов 

договор, работодателят изпраща уведомление за възникналото трудово правоотношение до НАП. 

Чл. 11.  (1) Екземпляр от двустранно подписания трудов договор и копие от уведомлението по 

ал. 2, заверено от съответното териториално поделение на НАП се връчват на работника срещу подпис 

при постъпването му на работа. 

              (2) Вторият екземпляр от трудовия договор се съхранява в отдел «Счетоводство», като 

се прилага към трудовото досие на работника. 

Чл. 12.  (1) Работникът е длъжен да постъпи на работа в срока описан в трудовото 

споразумение, освен ако страните не са уговорили друго. 

              (2) В случай че работникът не постъпи на работа в посочения срок, трудовото 

правоотношение се счита за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, 

доведени до знанието на работодателя с писмено уведомление, направено до изтичането на срока по 

чл. 12, ал. 1 от този правилник. 

Чл. 13. Изпълнението на задълженията по трудов договор започва с постъпването на работника 

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

трудово досие. 

Чл.14. (1) Валидно възникналото трудовото правоотношение може да бъде изменено с писмено 

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

            (2) Писменото съгласие по ал. 1, оформено като допълнително писмено споразумение, 

се изготвя, съгласува, сключва и съхранява по реда, установен за трудовите договори в ПГДС «Цар 

Иван Асен ІІ» гр.Хасково. 

           (3) Работодателят или работникът не могат да променят едностранно клаузите на 

сключения трудов договор, освен в хипотезите, установени с нормативен акт. 

            (4) В случай на престой или при производствена необходимост, работодателят може 

едностранно да възложи на работника временно да извършва друга работа, за срок до 45 календарни 

дни в рамките на една календарна година, съответно за времето, докато продължава престоя. 

Чл. 15. В тридневен срок от изменението на трудовия договор, работодателят изпраща 

уведомление за това обстоятелство до съответното териториално поделение на НАП. 

Чл.16.     (1) Прекратяването на трудовия договор се извършва при наличието на предпоставките 

и при спазването на процедурата, предвидена в Кодекса на труда. 
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                (2) Работникът може едностранно да прекрати трудовото си правоотношение с 

предварително писмено предизвестие, отправено до работодателя в 1-месечен срок, предхождащ 

момента на прекратяване. 

                (3) Трудовият договор, сключен със срок за изпитване, може да бъде прекратен без 

предизвестие от страната, в чиято полза е уговорен. 

 

Чл.16а. (1)Във връзка с участието на ПГДС“Цар Иван Асен II“ – Хасково  по  НП“Без свободен час в 

училище, се определят със заповед на директора на училището заместващи учители в съответствие с 

разпоредбите на Наредба №15 от 22.07.2019г. и се изплаща възнаграждение за реално проведени от тях 

учебни часове, както следва: 

1. по чл.155 от КТ – за работните дни, за които учителят ползва платен годишен отпуск при условията на 

чл.176 от КТ; 

2. чл.157 от КТ – при ползване на отпуск, при който работодателят е длъжен да освободи служителя съгласно 

чл.157, ал.1, т.1-7; 

3. Чл.159 от КТ – за работните дни, за които остъстващият учител ползва отпуск за синдикална дейност; 

4.чл.161 от КТ – за работните дни, за които отсъстващият учител получава парично обещетение от 

работодателя; 

5. чл.169 от КТ – в размер на 25 работни дни за календарна година на служител, който учи без откъсване от 

производството; 

6. чл.170 от КТ – когато със съгласието на работодателя служителят кандидатства във висше училище или 

за докторантура. 

(2) За осигуряване на заместването директорът издава заповед, с която възлага вземането на учебните часове 

и изплащането на възнаграждение за реално проведените учебни часове. 

(3) В заповедта задължително се описва: периода на заместване, наименование на възложения учебен 

предмет, брой учебни часове, източник на финансиране, размер на възнаграждението за един учебен час. 

(4) След приключване на задълженията по заповедта, педагогическият специалист попълва справка – 

декларация по образец, в която отразява броя на реално взетите учебни часове. 

 

Глава ІІІ 

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ 

Чл. 17. Нормалната продължителност на работното време през деня в  ПГДС» Цар Иван Асен 

ІІ» е 8 часа, при петдневна работна седмица, с обща седмична продължителност  40 часа.  

Съгласно кодекса на труда работният ден за педагогическите специалисти е 8 часа. След 

завършване на учебните занятия педаг.специалисти продължават самоподготовката си в училище или 

в къщи при условие, че нямат поставена задача от ръководството на гимназията. 

Работното време за работниците и служителите е както следва: 

(1)   Учители: Начало на първи учебен час 8.00 часа, а до приключване на епидемичната 

обстановка при необходимост от 08.00 часа за класовете от първи поток и 10.15 за красовете от втори 

поток.  Дежурните учители идват на работното си място  20 минути преди започване на първия час и 

напускат работното си място след последния час. 

(2)    Възпитатели: Работното време е съгласно утвърден месечен график за педагогическа 

заетост. 
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(3)    Ръководство: Директор, зам.директор УД, зам.директор УПД – от 8.00ч. до 12.00 ч. и от 

12.30ч. до 16.30 ч. 

 Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии" 

от 8.00 до 12.00 и от 12.30 до 16.30 часа  

(4)   Педагогически съветник : от 9,00 ч до 16.00 часа с почивка от 1 час.. 

(5)    Администрация: гл.счетоводител, счетоводител,  секретар,  

          от 8.00 до 12.00 ч. и от 12.30 до 16.30ч. 

(6)    ПОП: Чистачки/хигиенистки, дърводелци, домакин/работилница по дървообработване  , 

стругар  
Чистачки/хигиенистки: I смяна от 7.30  до 12.00 и от 12.30 до 16.00 часа 

II смяна – от 8.30  до 12.30 и от 13.00  до 17.00 

Дърводелци:  от 7.30  до 12.00  от 12.30 до 16.00 часа 

Домакин:  от 8.00 до 12.00 ч. и от 12.30 до 16.30ч. 

 (7)   Ел.техник 

От 7.30 до 12.00  от 12.30 до 16.00 

Шофьор, работник поддръжка– 

От 7.30 до 12.00; от 12.30 до 16.00 

 (8)   Пазач/портиер – от 7.15 до 12.00 ч. и от 12.30 до 15.45 часа. 

До приключване на епидемичната обстановка, работното време е следното: 

 (9)   Огняри – през отоплителния сезон /от 01.Ноември до 31 Март/ І-ва смяна  от 6.00 до 14.30 

с 30 минути почивка и ІІ смяна от 13.00 до 21.30 часа с 30 мин. почивка. От 01 Април до 31 Октомври 

от 7.30 до 12.00 ч.  и от 12.30 до 16.00 ч.  

По изключение със заповед на Директора отоплителния сезон може да започне след 3 

последователни денонощия с отрицателни температури и дневни температури не по – високи от 12° 

С. Със заповед на директора  се определят дежурства на огнярите против замръзване на отоплителната 

инсталация. 

Чл. 18. (1) Работният ден в  ПГДС «Цар Иван Асен ІІ» е с начален час 8.00 ч. и приключва в  

16,30 часа. Работниците ползват една почивка от 30 /тридесет/ минути, от 12,00ч. до 12.30 часа, или 

според спецификата на работата която извършват. 

Почивките за учителите са както следва: 

Междучасие 10 мин. между 1 и 2 учебен час; 

Междучасие 20 мин. между 2 и 3 учебен час; 

Междучасие 10 мин. между 3 и 4 учебен час; 

Междучасие 10 мин. между 4 и 5 учебен час и т.н. 

Почивката за учителите по учебна практика е с продължителност 20 минути и е след 3 учебен 

час. 

(2) С цел да бъде осигурена устойчива работоспособност и здравословна работна среда, 

служителите, които работят с компютър или с размножителна техника, ползват допълнително  3 /три/ 

почивки от по 10 /десет/ минути в в рамките на работния ден, както следва:  

от 10.30ч. до 10.40ч. 

от 14.30ч. до 14.40ч. 

от 15.30ч. до 15.40ч.   

чл. 19. Служителите в  ПГДС «Цар Иван Асен ІІ» имат право на седмична почивка в размер на 

два последователни календарни дни - събота и неделя. 

Чл. 20. Нощен труд се полага от възпитателите в Общежитието. 

чл. 21. (1) Работодателят се задължава да спазва официалните празници на Република България. 

            (2) Работник, който изповядва вероизповедание, различно от православното, е длъжен 

да съобщи своевременно това на работодателя, за да може да ползва и почивни дните, определени за 

празници според своето вероизповедание. 

Чл. 22. Извънредният труд в ПГДС»Цар Иван Асен ІІ»  е забранен. 
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Полагането на извънреден труд се извършва единствено при наличието на предвидените в 

Кодекса на труда предпоставки. 

Чл. 23. Служителите в  ПГДС «Цар Иван Асен ІІ»  имат право на отпуск, което право могат да 

упражнят в съответствие с разпоредбите на Глава VIII от Кодекса на труда и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане. 

(1) С настоящия ПВТР се определя размер на платения годишен отпуск:  

1.Членовете на синдикалната организация /педагогически и непедагогически персонал/  

ползавт 8 дни допълнителен платен отпуск.  

т. 2  работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат 

право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни; 

(2) Ползването на платения годишен отпуск се извършва въз основа на писмено заявление на 

работника, адресирано до работодателя в което е отбелязано и се е подписал съответния заместник. 

Молбата следва да бъде подадена не по-  късно от 5 работни дни преди датата на отпуска. Ползването 

на платения годишен отпуск се извършва след получаване на писмено разрешение от директора, което 

следва да бъде оформено като заповед за предоставяне на платения годишен отпуск. 

(3) В случай че важни производствени причини налагат това, работодателят може да отложи 

ползването на отпуска по чл. 20, ал. 1 от правилника.  В тази  хипотеза работникът задължително и 

наведнъж ползва половината от размера на платения годишен отпуск за съответната календарна 

година. 

Глава ІV 

УЧЕБНО ВРЕМЕ 

Чл. 24.  (1) Учебно възпитателния процес се организира в учебни години, учебни срокове, 

учебни седмици, учебни дни, учебни часове, съгласно учебния план. 

              (2) Между учебните години и по време на учебната година учениците ползват 

ваканции, съгласно учебния план. 

                          (3) Учебната година е с продължителност от 31 до 38 седмици, от които 2 седмици за 

производствена практика, разделени на два учебни срока. 

                        (4) Учебната седмица е петдневна. 

            (5) Всяка седмица се провежда час на класа по график за всички класове. 

                        (6)  В един учебен ден се организират учебни часове по програма. Продължителността 

на учебния час и учебната практика е 45 мин./с изключение при ОРЕС/ - ; производствена практика 60 

мин. Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 

минути. 

Глава V 

ОБЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Чл. 25. Ръководителите, учителите, служителите и работниците в  училището са длъжни да спазват 

трудовата дисциплина, а именно: 

(1) да работят добросъвестно, съобразно изискванията на законите  (КТ, чл. 8, т. 1); 

(2) да съблюдават настоящия правилник и не пречат на другите да изпълняват трудовите си 

задължения; 

(3) да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възложените им задачи и 

да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо средство; 

(4) да не пушат  в сградата на училището, учебните работилници, прилежащите тротоарни части към 

сградата, както и  пред ученици и техните родители, в съответствие  със заповед на директора; 

(5) да изпълняват законните разпореждания на прекия  ръководител; 

(6) да идват навреме на  работа и да спазват точно установената продължителност на работното 

време; 

(7) Учителите са длъжни да уведомят директора когато се налага да отсъстват от учебни часове за 

да се осигури заместване с оглед недопускане на свободни часове; 

(8) да използват работното време за изпълнение на възложената им работа; 
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(9) да спазват техническите и технологичните правила, при изпълнение на възложената им работа; 

(10) да разходват икономично материалите; 

(11) да пазят грижливо собствеността – сгради, помещения, учебни пособия, съоръжения, машини, 

инструменти, материали и др., като нанесените щети се заплащат от лицата, които са ги 

причинили виновно; 

(12) да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарната охрана, 

ползват дадените им лични предпазни средства и предохранителни приспособления, да не 

изпълняват дейности, за които не са правоспособни и не са инструктирани предварително от 

съответния ръководител или упълномощено за целта служебно лице; 

(13) да сигнализират своевременно съответните ръководители за отстраняване на допуснати 

нередности в училище; водят съответните книги; 

(14) да осигурят резервен ключ от помещенията, които ползват, с цел достъп при аварийна ситуация; 

ключовете, поставени в индивидуални пликове и запечатани, да се съхраняват в касата на 

директора. 

(15) да спазват общоприетите норми за поведение в училище и вън от него, да  не уронват личния си 

престиж и този на колегите си,  както и  на учебното заведение; 

(16) да изпълняват всички други задължения, които произтичат от: нормативен акт, колективен 

трудов договор, длъжностната характеристика, трудовия договор и характера на работата, 

правилника за дейността на училището, етичния кодекс за работещите с деца, етичния кодекс на 

гимназията, наредба за документооборота и др. финансови правилници и разпоредби. 

Чл. 26.      В училището е забранено да се организират  дейности на политическа, религиозна и  етническа 

основа.  

Глава VІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ 

Чл. 27.  Работодателят е длъжен: 

1. Да осигури на работника/служителя работно място, нормални, безопасни и здравословни 

условия при изпълнение на неговите трудови задължения; 

Във връзка с това Работодателят сключва договор със Служба за трудова медицина, която да 

изготви и извърши всички изискуеми от законодателството документи и действия;  

2. Да снабдява работниците/служителите с необходимите за извършването на работата им 

техника, пособия, материали и консумативи; 

3. Да предостави на всеки работник/служител кратко описание на работата, която той се 

ангажира да изпълнява (т. нар. длъжностна характеристика); 

4. При необходимост да дава на работещия задължителни указания относно начина и реда на 

реализиране на неговите трудови ангажименти, като осъществява контрол върху тяхното изпълнение; 

5. Да запознае работниците с приетите и утвърдени от него вътрешни правила в ПГДС «Цар 

Иван Асен ІІ» гр.Хасково; 

6. Периодично и в срок да изплаща дължимите трудови възнаграждения; 

7. Да осигури работниците/служителите за всички осигурени социални рискове, при спазване 

на условията и реда, установени с Кодекса за социално осигуряване и подзаконовите нормативни 

актове по неговото приложение. 

 

Чл. 28. Работодателят има следните права: 

(1) Представлява училището като юридическо лице пред държавни, частни институции, 

обществени организации. 

(2) Ръководи учебната дейност на учителите и възпитателите.  

(3) Контролира организацията на учебни процес чрез: посещения в учебни часове, провеждане 

на контролни и класни писмени работи, тестове, анкети, казуси и др. 

(4) Подписва документи за завършена образователна степен и за професионална квалификация 

в съответствие  с държавните образователни изисквания и съхранява училищния и гербов печат. 



                                                                                                                                                              Стр. 8 от 39 

                                                             Правилник за вътрешния трудов ред                                               Стр. 8 от 39 

 

 

 

                             

(5) Изготвя ежегодно разписанието на длъжностите и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите и основните заплати на персонала в училище, на основата на утвърдени нормативни 

актове, разпорежда се с бюджета на училището и осъществява договорни отношения. 

(6) Сключва, изменя и прекратява трудови договори с персонала на ПГДС»Цар Иван Асе ІІ» 

гр.Хасково. 

(7)  Председателствува педагогическия  съвет, организира изпълнението на техните решения и 

отговаря за законността им. 

(8) Утвърждава приетите от ПС докумени, правилника за вътрешния трудов ред, режима на 

работното време на персонала в училище, вътрешните правила за работната заплата, съгласувано със 

синдикатите. 

(9) Изготвя разпределението на учебните предмети между учителите по класове и паралелки 

/Списък Образец 1/ , графика на писмените класни работи на учениците. Определя  класните 

ръководители. 

(10) Носи отговорност за правилното водене и съхраняване на учебната, училищна  

документация. 

(11) Приема или разрешава преместването на ученици през учебната година, съгласно 

нормативните актове на МОН. 

(12). да изисква от всеки работник точно, добросъвестно и качествено да изпълнява 

възложените му трудови задължения; 

(13)  да издава задължителни за работещите в гимназията указания и нареждания относно 

изпълнението на тяхната трудова функция; 

(14)  да осъществява контрол върху спазването и прилагането на вътрешните актове в ПГДС 

«Цар Иван Асен ІІ», както и върху изпълнението на задължителните указания по т. 2; 

(15) да осъществява контрол върху начина на съхранение и експлоатация на повереното на 

работниците имущество; 

(16)  да налага установените в текста на чл. 188 от Кодекса на труда дисциплинарни наказания; 

(17) да търси ограничена имуществена отговорност за виновно причинените от работника 

вреди. 

 

Глава VІІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ/СЛУЖИТЕЛИТЕ 

Чл. 29. Работниците/служителите в ПГДС «Цар Иван Асен ІІ» имат следните права: 

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

трудов договор с работодателя; 

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

3. На почивките и отпуските, установени в глава  трета от този правилник, при спазване на 

императивните разпоредби на Кодекса на труда; 

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

вътрешни правила; 

5. Да получат кратко описание на работата, която поемат ангажимента да извършват (т. нар. 

длъжностна характеристика); 

6. Да получават указания относно начина на изпълнение на трудовите им задължения; 

7. Да получават от работодателя достоверна и своевременна информация по въпроси, 

непосредствено свързани с техните трудови ангажименти; 

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

«Цар Иван Асен ІІ» гр.Хасково. 

Чл. 30.   Работниците/служителите са длъжни: 

1. Да изпълняват възложената им съгласно индивидуалния трудов договор работа в 

изискуемото количество и качество; 
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2. Да изпълняват указанията и нарежданията на работодателя, издадени във връзка с техните 

трудови задължения; 

3. Стриктно да се придържат към изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, 

към приетите технически и технологични правила, правилата за безопасност на труда и 

противопожарна безопасност, както и всички други вътрешни правила, действащи в ПГДС «Цар Иван 

Асен ІІ». 

4. Да спазват установените във връзка със съхранението и експлоатацията на повереното им 

имущество вътрешни актове и задължителни указания на работодателя; 

5. Да спазват уговореното с текста на чл. 17 от този правилник работно време, като го използват 

за изпълнение на своите трудови задължения; 

6. Да съгласуват работата си с другите работници/служители, в атмосфера на сътрудничество, 

координация и толерантност и с поведението си да не възпрепятстват изпълнението на техните 

трудови ангажименти; 

7. Да проявяват лоялност към работодателя, като не разпространяват поверителни за него 

сведения и пазят доброто му име и репутация; 

8. Да поддържат и повишават своята професионална квалификация, във връзка с длъжността, 

която заемат и с потребностите на ПГДС «Цар Иван Асен ІІ». 

9. Да се явяват на работното си място навреме и в състояние, позволяващо им да изпълнява 

възложените им задачи, и да не употребяват по време на работа алкохол и други упойващи средства. 

10. Режимът на потребление на енергия, консумативи и материали, съпътстващи трудовия 

процес в  гимназията  се изпълнява от всички работници като се съблюдават принципите на 

икономичност и  ефективност на труда. 

 

Чл. 31. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ 

Цел на длъжността – Длъжността заместник- директор по учебната дейност отговаря на потребностите от 

подпомагане на директора при организирането и контрола на учебно-възпитателната дейност. 

Основни взаимоотношения 

Вътрешни: 

Има служебни контакти с педагогическите специалисти и учащите в учебното заведение. 

Външни: 

Контактува с общински съвет и общинска администрация, МОН, родителската общност. 

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността 

Задължения: 

1.  Контролира приложението и изпълнението на държавните образователни изисквания, като: 

- Организира изпълнението на учебните планове и програми и контролира тяхното спазване. 

- Ръководи учебната дейност на учителите и възпитателите и контролира организацията на учебния 

процес. 

- Организира и контролира изработването и изпълнението на седмичното разписание. 

- Организира и контролира учебно-възпитателната дейност чрез посещение в учебни часове на учители за 

наблюдение организацията на учебния час, провеждането на контролни и класни писмени работи, тестове, 

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

- Организира провеждането на изпити (държавни, зрелостни, квалификационни, поправителни и 

приравнителни). 

- Организира и контролира допълнителната работа на учителите с ученици със специфични образователни 

потребности. 

2.  Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от утвърдените 

нормативи. 

3.  Изпълнява задачи, възложени по компетенции, съгласно изискванията на КТ, ЗПУО и други 
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нормативни актове. 

4.  Подпомага директора при организирането и контролирането обхвата на децата, подлежащи на 

задължително обучение. 

5.  Участва в организирането на заседанията на педагогически съвет и училищния съвет. 

6.  Отговаря за правилното водене и съхранение на учебната и училищната документация в съответствие с 

изискванията на нормативните актове на МОН. 

7. Веднъж месечно контролира документацията, в която се регистрират текущите резултати на учениците. 

8. Спазва всички задължения при изпълнение на възложената работа, съгласно чл. 126 от КТ. 

9. Спазва Правилника за вътрешния трудов ред. 

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

11. Познава и спазва вътрешната нормативна уредба на училището – инструкциите за безопасна работа,  

процедурите за ефективно осъществяване на дейността и др. 

12. Повишава професионалната си квалификация. 

Отговорности: 

- нормалното протичане на учебно-възпитателната дейност (осигурени помещения, учебни пособия); 

- контрола на качеството и ефективността на учебно-възпитателната дейност; 

- анализиране на резултатите от проведени тестове, анкети и др., отразяващи ефективността на 

проведените занятия; 

- навреме подадена до директора информация за учебно-възпитателната дейност; 

- поддържане и съхранение на документацията, обезпечаваща и отчитаща учебно-възпитателна дейност; 

- спазването на седмичното разписание; 

- осигуряване на нормални условия за провеждане на всички видове изпити; 

- контрола за стриктното водене и въвеждане на текущите резултати на учениците; 

- точно и в срок изпълнение на поставените задачи;заповеди и разпоредби, издадени от директора. 

Права: 

1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия. 

2. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява. 

3. Да изисква и получава информация, необходима за изпълнението на задълженията си. 

4. Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитарно-хигиените изисквания, 

както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на задълженията. 

Критерии за оценяване на трудовото представяне: 

- своевременно отстраняване на възникнали проблеми по време на учебно-възпитателната дейност; 

- изправна учебна документация (организирана, поддържана, съхранявана); 

- изготвено рационално седмично разписание според  изискванията на наредбата; 

- редовен контрол на ефективността от провежданите учебни занятия; 

- дисциплина на работното място; 

-проява на необходимата инициативност; 

- работа в екип. 

Профил на длъжността 

Вид и равнище на образованието: 

Висше педагогическо образование –бакалавър или магистър 

Професионален опит: 

Опит като преподавател и управленски опит 

Специални умения: Умения за работа в екип. Административни и организаторски умения. 

Ползва компютър и друга офис техника. 

Владеене на чужди езици: не се изисква 
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Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: 

Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, отговорност, 

творчество и инициативност, лоялност, честност.. 

Режим на труд и почивка: 

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището. 

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: 

Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. Поддържа приличен външен 

вид. 

Битови придобивки и привилегии: 

Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в действащата законодателство и КТД. 

Система за работната заплата: 

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база приетата система за 

възнаграждение. 

Чл. 32.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ 

 

Длъжността е подчинена на : Директора на училището. 

Длъжността ръководи: административно – педагогически персонал и непедагогически персонал в 

Работилница по дървообработване на училището. 

Методически – всички звена. 

 

Цел на длъжността: Длъжността заместник-директор, учебно-производствена дейност отговаря на 

потребностите от подпомагане на директора при организирането и контрола на учебно-производствената 

дейност в работилницата и практиката  на учениците. 

Основни взаимоотношения: 

Вътрешни: Има служебни контакти с педагогическия, непедагогическия персонал и учащите в учебното 

заведение. 

Външни: Контактува с общински съвет, общинската администрация, МОН, родителската общност и 

представители на фирми. 

 Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността: 

1.Подпомага директора при осъществяване на организацията и 

ръководството на производствената и лабораторно-практическа 

дейност, като : 

- участва в разработването на стратегия за развитие на училището и Етичен кодекс, координира и участва 

пряко в изготвянето на училищните учебни планове, училищните правилници и документи по планирането; 

създава организация и осъществява контрол по изготвяне на учебните програми за разширена 

професионална подготовка 

- участва в разработването на Списък – Образец 1 и координира дейността на длъжностните лица , свързани 

с работата в НЕИСПУО. 

- организира  провеждането на практически занимания,съвразни с учебните планове; 

-  производствена стопанска дейност,  МТБ, както техническата и технологична документация; 

- следи за необходимостта от  горива, енергия за провеждането на учебно-производствената дейност, в 

работилница по дървообработване. 

- организира и контролира  държавни и изпити за придобиване на степен на професионална квалификация 

и правилното водене на документацията, спазване на изискванията за техн.безопасност, охрана на труда, 

ППО в учебната  работилници. 
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2. Изпълнява в рамките на работния ден преподавателска дейност в зависимост от утвърдените нормативи. 

3. Участва в калкулирането и договарянето на пазарната цена на учебната продукция и услуги. 

4.Изпълнява задачи възложени по компетенции, съгласно изискванията на ЗПУО, КТ и др.нормативни 

актове. 

5. Урежда преки взаимоотношения с фирми и организации. 

6.Организира провеждането на инструктаж по безопасност на труда на работниците  в работилниците и от  

15.09. инструктаж с учениците . 

7. Да организира проверка на годността на машинния парк в работилницата по дървообработване от 

компетентни лица и органи и отстраняване на евентуални нередности за безопасна работа. 

 Отговорности:: 

- приемането и правилното оформяне на поръчката за провеждането на производствената практика; 

- осигурява необходимата документация; 

- чертежи и изисквания към поръчките, спесификация на материала; 

- калкулации за необходимите материали. 

 Контролира и ръководи: 

- работата на майстори и друг персонал в работилницата по дървообработване. 

- отговаря ли продукцията на техн. проект и тогава да я приема от изпълнителя. 

Права:  

1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия. 

2. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява. 

3. Да изисква и получава информация , необходима за изпълнението на задълженията си. 

4. Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитерно-хигиенните 

изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на 

задълженията. 

 

Основни нормативни документи и др. , които трябва да познава: 

- КТ, ЗПУО,  Техническата характеристика и инструкция за експлоатация        на машинния парк, 

нормативни документи по техническа безопасност на труда, разходни норми на материали за учебно 

производство.  

-  

- Критерии за оценяване на трудовото представяне: 

- своевременно отстраняване на възникнали проблеми по време на учебно-възпитателната дейност; 

- изправна учебна документация (организирана, поддържана, съхранявана); 

- чисти и подредени помещения за провеждане на дейността; 

- изготвено рационално седмично разписание според  изискванията на наредбата; 

- редовен контрол на ефективността от провежданите учебни занятия; 

- дисциплина на работното място; 

-проява на необходимата инициативност; 

- работа в екип. 

- Профил на длъжността 

Вид и равнище на образованието: 

Висше педагогическо образование –бакалавър или магистър 

Професионален опит: 

Опит като преподавател и управленски опит 
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Специални умения: Умения за работа в екип. Административни и организаторски умения. 

Ползва компютър и друга офис техника. 

Владеене на чужди езици: не се изисква 

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: 

Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, 

отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.. 

- Режим на труд и почивка: 

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в 

училището. 

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: 

Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. Поддържа приличен 

външен вид. 

Битови придобивки и привилегии: 

Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в действащата законодателство и КТД. 

- Система за работната заплата: 

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база приетата система за 

възнаграждение. 

 

 

Чл. 33.1 ГЛАВЕН УЧИТЕЛ 

 Главният учител в училището: 

     1.Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, 

по който преподава.  

       2.      Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците. 

       3.      Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на децата и учениците, на които преподава. 

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

които преподава. 

5.      Планира и координира квалификационно-методическата дейност на учителите от ресорното 

методическо обединение. 

6.      Участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външното оценяване. 

7.      Обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от външни оценявания. 

8.      Консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител" в училището, при 

диагностика и оценка на резултатите на учениците. 

9.      Консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното им развитие. 

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

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

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

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

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

13.  Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на училището. 

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

свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности, часове по свободноизбираема 
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подготовка, както и задължения като класен ръководител по изключение, когато организацията в училище 

не позволява тези дейности да се извършват само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител". 

ІІ.Изисквания за заемане на длъжността: 

1.заемат длъжността „старши учител" или „старши възпитател"; 

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 49, ал. 3 за последния период на 

атестиране; 

3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 

4.имат оценка „образцово изпълнение" от последното атестиране. 

5. ІІІ. Отговорности: 

o Изготвя годишен план за работата си.  

o Координира и контролира изпълнението на дейностите по организирането и провеждането на 

външното оценяване и олимпиадите.  

o Контролира квалификационната и методическата дейност на учителите от ресорното методическо 

обединение.  

o Отговаря за електронното въвеждане на данните от външното оценяване в специализираните сайтове 

на МОН.  

o Класифицира и обработва документите от проведените олимпиади и външни оценявания и ги предава 

за съхранение на зам.директор УД.  

o Изготвя писмени срочни и годишни отчети за извършената дейност. 

ІV. Организационно управленски връзки и взаимоотношения с останалия персонал.  

Съгласува цялостната си дейност с директора на училището, заместник директора по учебната 

дейност. Делегират му се  права за осъществяване на ръководните и организационни дейности, описани в 

раздел І от настоящата длъжностна характеристика. 

V. Други специфични изисквания: 

            Работното място на главния учител във времето, когато не е зает с преподавателска работа е 

учителската стая или методическата стая, където провежда консултации учителите, подготвя анализи, 

отчети, справки.            Работното време на учителя, заемащ длъжността е 8 (осем) часа.  

Длъжността се заема чрез подбор по правила и критерии, определени от педагогическия съвет. 

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:  

емоционална устойчивост, тактичност, съобразителност, аналитичност, комуникативност, 

самостоятелност, организираност, отговорност, точност, лоялност, честност. 

Условия на труд:  

Работи в училищни кабинети.  

Режим на труд и почивка: 

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет 

в училището. Работното време е от 8,00 до 14,30 часа в училище, при условие, че имат 

поставена задача от зам.директор УД. 

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: 

Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището 

Система за работна заплата: 
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Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, съгласно нормативно 

определеното за длъжността. 

 

 

 

Чл. 34. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 
Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет, 

проверява и оценява знанията и уменията на учениците, съдейства за пълноценното им интегриране в 

училищната и социалната среда. 

  Учителят има право да:  

1. Членува в професионални организации и да взема участие в регионалните и националните им 

органи; 

2. Дава мнение и да прави предложения по дейността на училището; 

3. Получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация 

от директора на училището, РУО и от МОН 

4. Да се включва в организирани форми на обучение за повишаване на професионалната си 

квалификация, като средствата се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат или 

променят съществуващите ДОИ. 

5. Ползва помощ и бъде подпомаган при повишаване на професионалната си квалификация. 

6. Избира учебници и учебни помагала. 

7. Внася промени при систематизирането на учебния материал. 

8. Изпрати ученик при директора или зам.директора и не го допуска в часа без да бъде придружен 

от същия, когато ученикът по време на учебен час създава пречки на учителя при и по повод 

изпълнение на служебните му задължения 

9. Внесе в Комисията за превенция на противообществените прояви докладна записка с 

учениците, системно нарушаващи училищния правилник и предложение за санкциониране. 

10. Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в училищната, 

извънкласната и извънучилищната дейност.  

Учителят е длъжен да:  

     1. Изпълнява определените в длъжностната характеристика задължения, Кодекса на труда и други 

нормативни актове; води задължителната училищна документация в съответствие с Наредба №4; 

2. Спазва етичния кодекс за работещите с деца и етичния кодекс на гимназията 

3. Изпълнява нормата за задължителна  преподавателска работа, определена със Списък-образец 

№1 в съответствие с Наредба №3 на министъра на образованието и науката. 

4. Преподава целия учебен материал по предмета /модула/, в съответствие с годишното си 

разпределение. При пропуски преструктурира учебното съдържание и го заверява при 

зам.директора (експерта в РУО), след съгласуване в предметната комисия, КОО, МО. 

5. Разработва учебна програма по РП/РПП и я представя за утвърждаване в срок не по-късно от 

15.09 

6. Планира необходимите ресурси и материално-техническата база по съответните предмети, 

които преподава, и участва в планирането на същите в предметната си област. 

7. Изпълнява решенията на Педагогическия  съвет, Училищното настоятелство, Училищния съвет, 

както и препоръките от контролните органи на РУО ,  МОН и др. 

8. Информира се ежедневно за предстоящите задачи. 

9. Осигурява ритмичност при оценяването на всеки ученик. 

10. Провежда консултации с учениците по предварително утвърден от директора график, 

регистрира присъствието на учениците в специален дневник. 

11. Провежда контролните и класните работи при спазване на Наредба №11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците  и утвърдения от директора в началото на всеки срок 

график. При промяна, писмено изисква разрешение от директора. 
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12. Диагностицира състоянието на паралелката и отделния ученик и организира адекватни 

образователно-възпитателни дейности. 

13. Опазва живота и здравето на учениците и децата по време на учебно-възпитателния процес и на 

други дейности, организирани от него или от училището. Учителите по учебна практика, 

физическо възпитание и спорт, информатика и информационни технологии,  водят дневник за 

периодичен инструктаж във връзка с техника на безопасност и охрана на труда на учениците. 

Учениците се разписват в този дневник когато влизат за пръв път в съответния кабинет, 

работилница и др., както и при смяна на вида дейност. 

14. Планира и повишава системно професионалната си квалификация. 

15. Явява се 15 минути преди започване на учебните занятия. 

16. Пуска учениците в класната стая не по-късно от биенето на звънеца за влизане, освобождава ги 

непосредствено след биенето му и при планирането и организацията на учебния час спазва 

предвидената в правилника продължителност. 

17. Своевременно да предупреждава ръководството, ако се налага да отсъства и представя 

оправдателен документ до 2 дни от издаването му, съгласно Наредбата за медицинската 

експертиза на работоспособността, чл. 9 ал.2. 

18. При планирано наблюдение, практическо занимание, изложба, екскурзия и др., което налага 

извеждане на учениците през учебно време или за негова сметка, учителите са длъжни да 

уведомят най-малко 2 дни предварително ръководството на училището за създаване на 

необходимата организация и спазват Наредбата за осигуряване на безопасност. 

19. Поддържа ред и чистота на работното си място и района. 

20. Пази училищното имущество и носи финансова отговорност за нанесени щети на същото, като:  

 при доказана индивидуална вина възстановява в пълен размер повредата в натура; 

21.  Изисква от обучаваните ученици ежечасно да носят утвърдените учебници, тетрадки. 

Периодично да проверява тетрадките, като удостоверява това с рецензия от проверката, подпис 

и дата. 

 

22. Проверява системно знанията на учениците и вписва оценките и отсъствията в електронен 

дневник на класа в деня на изпитването. Оценките са само цели числа, без допълнителни 

символи; 

23. Задава и проверява системно домашни работи. 

24. Удостоверява със записване на темата на урока в електронния дневник на класа, провеждането 

на всеки учебен час, както и своевременно нанася всички закъснения и отсъствия на учениците 

в дневника; при самоволно напускане на часа от ученик записва в графата “Забележки” текста 

“№.......самоволно напусна часа”; при напускане на часа от ученик по уважителни причини, 

записва в графата “Забележки” текста “№....... напусна часа поради .................(записват се 

причините за напускане) 

25. При бягство на целия клас вписва в дневника отсъствията на класа и забележка в графа "забележки"; 

писмено уведомява училищното ръководство и класния ръководител; вписва темата за деня. На следващия 

час изпитването е върху пропуснатия материал. Учениците могат да попълнят пропуските, като посетят 

консултациите по график. При констатиране на подбудител се уведомява класният ръководител и 

училищното ръководство и се подготвя процедурата за налагане на наказание на подбудителя. 

26.Да бъде на разположение в училището и изпълнява възложените задачи от ръководството в рамките на 

работния ден, когато през ваканцията не е в отпуск. 

27. Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училище, както и извън него – при провеждане 

на мероприятия и дейности , в които участват ученици; 

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

нрави. 

29. Да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност. 
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30. Да дежури на входната врата и в коридора по график, утвърден от директора, като  задълженията му 

са: 

- дежурният учител на входа да бъде в училище в 7.30 ч.; 

- да спазва обявения график за дежурство, да осигури дежурни ученици и да бъде на разположение през 

междучасието;  

- да прави забележки по повод негативните явления в коридорите и учебните кабинети; 

- да следи дали дежурните ученици по класове  изпълняват задълженията си; 

- да следи за спазване на въведените мерки и правила във връзка с епидемичната обстановка; 

- да реагира своевременно на сигналите на дежурните ученици; 

- да докладва на ръководството за нарушения;   

31. Ежеседмично да дава консултации на учениците по график съставен от главния учител  и различен от 

деня в който е ІІ-рия час на класа. 

32.Да бъде класен ръководител, ако е определен със заповед на директора, като задълженията му са 

- Да организира и провежда часа на класа. 

- Да организира и провежда допълнителен час на класа по утвърден от директора график за индивидуална 

работа с родителите и водене на училищната документация. 

- Единствено класният ръководител има право да извинява отсъствията на учениците в дневника на класа, 

като съхранява медицинските бележки, копия от уведомителните писма и други оправдателни документи и 

носи отговорност за това. 

-  Един месец преди приключване на срока, писмено докладва на директора застрашените от отпадане 

ученици, причините и извършените до момента дейности. Изпраща и регистрира в електронния дневник на 

класа бележка до родителите. 

- Да диагностицира състоянието на паралелката и отделния ученик и организира адекватни възпитателни 

дейности.  

- Да планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи изграждане на 

ученически колектив. 

- Да реализира постоянна връзка с родители и социалната система. Организира изпълнението на решенията 

на Педагогическия съвет, Училищното настоятелство, Ученическия съвет и училищното ръководство. 

-Да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик. 

- Да запознава учениците и родителите с Правилника на училището, учебните планове по съответните 

професии и нормативните разпоредби със задължителен характер срещу подпис. 

- Да провежда начален и периодичен инструктаж (след всяка ваканция) и го регистрира според изискванията. 

- Да работи за подобряване на условията на труд в кабинета на класа и поддържа информационно табло. 

- Да организира застраховането на учениците. 

- Да осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната стая и по коридорите 

- Да организира, напътства и контролира реализирането на ученическото самоуправление.  

- Да организира и мотивира учениците за дарителски кампании;  

- При възникнал инцидент (пътно-транспортно произшествие, битова злополука, нарушение на обществения 

ред или др.) с ученик от училището, своевременно уведомява училищното ръководство в писмен вид, а 

ръководството уведомява РУО. 

-При конфликтна ситуация: 

 Между ученици:  

В съответствие с педагогическата си компетентност при пораждане на конфликтна ситуация, търси 

подходящи методи и средства за нейното затихване до минимум. При особено тежки ситуации писмено 

уведомява ръководството на училището. 

 Между ученици и учител: Запознава училищното ръководство. 

Учителят няма право да: 

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

и психическо насилие върху него;  



                                                                                                                                                              Стр. 18 от 39 

                                                             Правилник за вътрешния трудов ред                                               Стр. 18 от 39 

 

 

 

                             

2. под никакъв предлог да оставя ученици сами в класната стая, компютърен кабинет, учебна 

работилница, физкултурен салон, фитнес зала.  

3. да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на конфликт на интереси; 

4. учителят и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за приемните или 

държавни зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не могат да извършват 

образователни услуги на ученици във връзка с подготовката за кандидатстване или полагане на 

държавните зрелостни изпити; 

5. ползва мобилен телефон по време на учебните занятия; 

6. извършва религиозна и политическа пропаганда; 

7. отклонява и освобождава ученици от занятия без разрешение от ръководството; 

8. променя седмичното си разписание, отменя редовни учебни занятия, променя графика на писмени 

изпитвания и класни работи, променя графика за допълнителен час на класа или консултации, без 

разрешение от ръководството. 

9. споделя с ученици, родители и граждани разискванията от заседания на ПС и мнението на 

колегите си по поведението и успеха на учениците, както и по други въпроси, представляващи 

конфиденциална информация, изнася учебно-технически средства и инвентар извън училище, без 

знанието и разрешението на директора. 

10. изпраща учениците през време на учебен час за помагала или лични услуги, пуши пред учениците 

и се храни в учебен час. 

11. Допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа 

принадлежност, религия и здравословно състояние. Учителите, съзнателно подпомогнали 

извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на закона за защита 

срещу дискриминацията. 

 Изисквания за заемане на длъжността: 

- завършено висше образование на образователно- квалификационна степен «магистър», или 

«бакалавър» 

- учителска правоспособност; 

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики:  

емоционална устойчивост, тактичност, съобразителност, аналитичност, комуникативност, самостоятелност, 

организираност, отговорност, точност, лоялност, честност. 

Условия на труд:  

Работи в училищни кабинети.  

Режим на труд и почивка: 

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището. 

Работно време от 8,00 до 16,00 часа в училище при условие че има поставена задача от директор и 

зам.директор. 

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: 

Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. 

Система за работна заплата: 

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, съгласно нормативно 

определеното за длъжността. 

Чл. 35. ПРАВА И ЗАВЪЛЖЕНИЯ НА   СТАРШИ УЧИТЕЛ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЕН УЧЕБЕН 

ПРЕДМЕТ, ТЕОРЕТИЧНО ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ 

Задължения: 
1. Изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в 

длъжностната му характеристика; 

2.  Познава училищната документация, с която работи. 

3. Планира и подготвя учебния процес. 
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 Планира образователната дейност и прогнозира очакваните резултати. 

 Изготвя годишно разпределение на учебния материал. Подбира и планира подходящите методи, 

средства, материали и образователен инструментариум за реализация на дадена образователна 

дейност. 

 Участва в разработването на училищни учебни планове, учебни програми в случаите, предвидени в 

нормативните актове и образователните документи. 

 Участва в планирането на дейности на училищно ниво. 

 Участва в планирането на необходимите ресурси и материално-техническа база в съответната 

предметна област. 

 Планира взаимодействието с родителите, социалните партньори и социалната среда. 

 Планира диагностичната дейност свързана с прогреса и развитието на учениците. 

 Планира системата за оценяване на резултатите от учебно-възпитателния процес с цел постигане на 

по-добра ефективност и ефикасност на преподаването, обучението и процесите на учене. 

 Планира дейностите, свързани с професионалната си квалификация, усъвършенстване и развитие. 

4. Провежда обучението в предметната област, която преподава. Ежеседмично да дава консултации на 

учениците по график съставен от пом.директора и различен от деня в който е ІІ-рия час на класа. 

5.За всяка учебна единица определя конкретните урочни цели и с оглед на тяхното постигане структурира и 

провежда учебния процес. 

6.Създава и поддържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и 

стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и 

сътрудничество, както между учител и ученици, така и между самите ученици. 

7 Използва подходящи образователни стратегии, методи и техники, които: 

 дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; 

 отговарят на различните образователни потребности на учениците; 

 мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; 

 окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес; 

 стимулират дейностния подход в обучението и “ученето чрез правене”; 

 реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки; 

 разкриват прагматичните аспекти на знанията, като обогатяват личния, житейски и познавателен 

опит и знания на учениците. 

8.Изгражда общи знания, умения, отношения и ценности във всяка ученическа възраст и чрез всеки 

учебен предмет. 

a. Изгражда и развива у учениците по време на учебния процес: 

 комуникативни и комуникационни умения; 

 умение за самостоятелна работа и учене през целия живот; 

 умение за работа в екип и група; 

 умение за решаване на проблеми; 

 умение за критично и конструктивно мислене; 

 умение за работа с информационни технологии. 

9. Обогатява учебния процес с интересни факти и занимателни елементи. 

10. Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, съобразно 

индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания. 

11. Съобразява изискванията си към учениците с възрастовите им особености и с поставените цели и 

стандарти на обучение в училището. 

12. Използва учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални резултати в 

конкретната учебна ситуация. 

13.Контролира и оценява периодично резултатите за развитието, знанията и уменията на учениците, според 

изискванията за водене на учебната документация по отношение на оценяването. 

a. Регулярно информира всеки ученик и неговите родители за индивидуалните му постижения и резултати 

от обучението. Обсъжда пътища за по-нататъшното му индивидуално развитие.   
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б.   Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всеки ученик. 

в.   Не разпространява информация за учениците от персонален характер, която би могла да наруши правата 

на детето и човешките права. 

г.    Съблюдава професионалната и колегиална етика.  

14.Извършва диагностика, оценяване и отчитане на постиженията на учениците и на учебния процес 

15.Установява равнища на знания, умения и отношения в началото на даден цикъл или форма на обучение. 

16. Използва различни форми за събиране на информация и оценяване на равнището на подготовка и 

постиженията на учениците, съобразно възрастовите и индивидуалните особености, спецификата на 

предметната област и конкретната учебна ситуация. 

17. Контролира и оценява ритмично и периодично прогреса, знанията и уменията на учениците.   

18. Съблюдава изискванията за водене на учебната документация по отношение на оценяването на 

учениците и неговото отразяване в документацията. 

19. Регулярно информира всеки ученик и неговите родители за индивидуалния му прогрес и резултати от 

обучението и обсъжда с ученика и с родителите пътищата за по-нататъшното му индивидуално развитие. 

20. Съобщава предварително пред класа и пред отделните ученици в наблюдаема и измерима форма: 

 целите на обучението; 

 критериите, по които може да се идентифицира овладяването на дадено равнище на знания, умения 

и компетенции; 

 изискванията, свързани с оценяването на резултатите от обучението. 

21.Използва методи и форми за измерване и оценяване на постиженията на учениците и на резултатите от 

учебния процес, които са адекватни на: 

 характера на поставените цели; 

 набелязаните за усвояване знания, умения и компетенции; 

 възрастовите и психологически особености на учениците. 

22.Организира и провежда педагогическата си дейност в съответствие с изискванията към неговата работа, 

определени в различните нормативни актове и образователни документи. 

23.Точно и вярно води установената училищна документация, свързана с дейността. 

24.Участва в работата на Педагогическия съвет, както и в различни организационни и методически форми 

и мероприятия, свързани с дейността на училището. 

Специфични задължения: 

25.. Участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния учебен предмет или 

модул в училището. 

 26.. Участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на оценяването на 

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

клас. 

27.. Подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване 

на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет или модул. 

28.. Анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или 

от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на равнище клас. 

29.. Използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на образователно-

възпитателния процес. 

30.  Участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по реализирането им. 

  

Отговорности: 

Отговаря за: 

 осигуряване на трайно усвояване на знания по преподавания предмет;  
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 създаването и поддържането на атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират 

конструктивно общуване и сътрудничество в процеса на обучение; 

 изграждане на етични взаимоотношения между учител и ученици и между самите ученици; 

 формирането на позитивни социални и граждански умения и ценностни ориентации в учениците; 

 формирането в учениците на навици за учене, организираност и самодисциплина и ги възпитава в 

самостоятелност и поемане на отговорност за собствените, действия и поведение; 

 пълноценното интегриране на учениците в училищната среда, съобразно специфичните им 

потребности; 

организирането и провеждането на педагогическата дейност в съответствие с изискванията към неговата 

работа, определени в различните нормативни 

 актове и образователни документи; 

 водене и поддържане на установената училищна документация, свързана с неговата дейност; 

 състоянието на поверената му материално-техническа база; 

 опазване живота и здравето на учениците по време на учебните занятия и при други учебни форми и 

дейности, организирани от училището;  

 поддържането на положителен имидж на учебното заведение. 

Права: 

1. Да участва в разработването на училищни учебни програми в случаите, предвидени в нормативните 

актове и образователните документи. 

2. Да участва в дейности на училищно ниво. 

3. Дава предложение за необходимите ресурси и материално-техническа база в съответната предметна 

област. 

4. Да използва учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални 

резултати в конкретна учебна ситуация. 

5. Да използва методи и форми за измерване и оценяване на постиженията на учениците и на резултатите 

от учебния процес, които са адекватни на:  

 характера на поставените цели; 

 природата на набелязаните за усвояване знания, умения и компетенции; 

 възрастовите и психологически особености на учениците; 

6. Да участва в работата на Педагогическия съвет, както и в различни организационни и методически 

форми и мероприятия, свързани с дейността на училището. 

7. Да попълва и подписва ученическите книжки на учениците и учебната документация според 

нормативните изисквания. 

8. Да участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по 

реализирането им. 

 

При възложено класно ръководство 

Старши учителят - класен ръководител: 

І. Задължения: 

1. Прилага различни методики при провеждане на занятията в часовете на класния ръководител. 

Организира и провежда тематични часове (събрания, беседи, разговори и др.) в периодичност, 

съгласно учебния план, като направлява и напътства самовъзпитанието и развитието на личността. 

2. Подбира и планира подходящите методи, средства, материали и образователен инструментариум за 

реализация на дейността в часовете на класния ръководител. 

3. Организира дейността на класа като екип, в който учениците се развиват и възпитават като личности. 

4. Изучава обучаващите се като личности, техните интереси, наклонности, организира и подпомага 

извънучебния живот на класа. 
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5. Формира и възпитава подход за финансовото обезпечаване на класните нужди и разходи, контролира 

използването на събраните средства (класен фонд, разплащане за различни мероприятия). 

6. Организира и контролира дежурството на класа в училище, обществените помещения, така, както е 

записано в правилника на учебното заведение. 

7. Следи и контролира външния вид и хигиената на учениците. Възпитава у тях развиване и 

усъвършенстване на хигиенните навици. 

8. Осигурява защита и пази правата на учащите, като отделя особено внимание на „трудните” деца и 

тези останали без родители, като активно си сътрудничи с психолога на училището или 

педагогическия съветник. Води на отчет социалнослаби деца и такива от рискови семейства. 

9. Посещава семействата на „трудните” деца и подпомага с всички позволени от закона средства за 

адаптирането им в колектива. Съвместно с училищния психолог и социален работник работи по 

отстраняване на възникналите проблеми. 

10. Води дневник, личните дела и училищна документация за успеха на учениците.  

11. Изготвя и предоставя на родителите характеристика за всеки ученик. 

12. Редовно следи и контролира посещението на учебните часове и отсъствията без основателна причина. 

13. Следи успеваемостта на учениците и контактува с родителите, като ги информира за постиженията 

на децата им, допуснати нарушения на училищните правила и инциденти. 

14. Оказва помощ на обучаващите в процеса на адаптация към обучението. Помага на обучаващите да 

разрешават възникналите при общуването проблеми със съучениците си, преподавателите и 

родителите. 

15. Оказва помощ на обучаемите в учебната дейност. Създава условия за развитие на доказани интереси, 

разширяване кръгозора на учащите се (участие в олимпиади, конкурси, викторини, състезания, 

посещение на кръжоци, факултативни занимания, организиране на екскурзии, посещение на театър 

и различни постановки и др.). 

16. Подпомага учениците в тяхната професионална ориентация, отчита техните способности и жизнени 

планове, като им помага самостоятелно да осъзнаят избора на професията, към която се насочват. 

17. В съответствие с възрастовите интереси на обучаемите и изискванията на живота обновява и 

осъвременява извънкласните дейности на групата (класа). 

18. Създава благоприятна микросреда и морално-психологически климат за всеки от обучаващите се в 

класа. 

19. Спазва педагогическата етика, правата и свободата на обучаемите, като носи отговорност за техния 

живот, здраве и безопасност по време на обучението им в училището. Съвместно с органите на 

самоуправление на учениците води активна пропаганда на здравословния начин на живот. 

20. Периодично организира и провежда родителски срещи. Работи с родителите индивидуално, привлича 

ги за подпомагане на извънучебните дейности на класа.  

21. Търси оферти и организира мероприятия по време на ваканционните дни, както и спортно 

оздравителни лагери. 

22. Участва в организирането на училищни тържества и спортни мероприятия. 

 

ІІ. Права: 

 

1. Да има достъп до правилниците и разпоредбите на учебното заведение и документацията, касаеща 

дейността му като класен ръководител. 

2. Да присъства на различни уроци и мероприятия, провеждани от учители, преподаватели на класа 

(без право на вмешателство по време на урока). 

3. Да следи възпитателния процес по време на уроците, провеждани от учителите по различни 

предмети. 

4. Да изисква дисциплинарна отговорност от учениците за постъпки, дезорганизиращи учебно-

възпитателния процес в ред, установен от правилника на учебното заведение.  
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5. Да поощрява учащите се за добри изяви и поведение, съгласно регламента приет от учебното 

заведение. 

6. Да участва в работата на педагогическия и методически съвет на учебното заведение, като прави 

предложения по формиране на индивидуална програма за адаптация на обучаващите се за създаване 

на благоприятен социално-психологически климат в колектива (класа). 

7. Да си сътрудничи със специалисти от социалните служби, медицинската служба и службите за 

работа с непълнолетни. 

8. Самостоятелно да избира приоритетни направления в работата си като класен ръководител, 

отчитайки особеностите и развитието на общообразователното образование. 

9. Да повишава професионалната си квалификация, като посещава семинари, курсове, конференции и 

др. 

10. Да участва в работата на младежките училищни сдружения и да съдейства за ефективното им 

функциониране. 

Профил на длъжността: 

Вид и равнище на образованието: 

Завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и 

придобита професионална квалификация "учител", съгласно държавното образователно изискване за 

учителска правоспособност и квалификация. 

Професионален  опит:  10 години учителски стаж  

Специални умения: 

 Умее да идентифицира равнище, компетентност, особености и предпочитания в стила на учене, както 

на дадена аудитория, така и в индивидуален план. 

 Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности. 

 Умее да дефинира в наблюдаема и измерима форма ясни образователни цели с различна степен на 

общност (на ниво учебна програма, учебен раздел, урок). 

Владее различни методи за планиране на образователния процес и разработване на различни образователни 

материали. Умее да свързва поставените цели с процеса на обучение и очакваните резултати 

 Владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, учене и 

мотивиране на учениците. 

 Владее методи за оценка качествата и пригодността на образователни и учебни материали, 

разработени за посрещането на различни образователни потребности. 

 Владее разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците и 

резултатите от учебния процес.   

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: емоционална устойчивост, 

тактичност, съобразителност, аналитичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, 

отговорност, точност, лоялност, честност. 

Режим на труд и почивка: 

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището. 

Работно време от 8,00 до 16,00 часа  в училище при условие че има поставена задача от директор, 

зам.директор. 

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: 

 Спазва приетия стил на обличане в училището. 

Система за работна заплата: 

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, съгласно нормативно определеното за 

длъжността 

Чл.36.    ВЪЗПИТАТЕЛ 

Работи с поверената му група ученици от училище;организира самоподготовката на учениците в групата; 

изгражда у тях умения и навици за самостоятелен учебен труд; оказва нидивидуална помощ на нуждаещите 
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се ученици; възпитава ги в дух на другарска взаимопомощ; проверява подготовката им за следващия учебен 

ден; осигурява разнообразен и богат по съдържание живот на учениците в рамките на утвърдения режим; 

подпомага учениците правилно да организират свободното време, културномасовата  дейност, 

самообслужването, забавните и спортните игри, екскурзиите и други; грижи се за храненето, почивката, 

хигиената и здравословното състояние на учениците; формира у тях хигиенни навици, културно поведение 

към обществено имущество, при провеждане на възпитателната работа се опира на ученическия колектив; 

работи в най-тясна връзка с учителите, класните ръководители, родителите и обществеността; 

Възпитателите след приключване на работа съгласно ежемесечно изготвения график , попълват рапорт 

за изтеклото дежурство и запознават директора или зам.директор на училището със възникнали проблеми. 

Отговорника на грудапта е длъжен при възникнали конфликти да проследи развитието на случая и неговото 

ръзрешванае, като търси съдействие от ръководството, главния възпитател, класния ръководител на ученика 

и родителите му. 

Възпитателя изцяло отговаря за реда, дисциплината и хигиената . 

Запознат е с основни нормативни документи и други изисквания: ЗПУО, учебния план и учебни порграми; 

нормативни документи и методическите указания за организиране възпитателната работа в общежитията; 

педагогическата и обща психология. 

Организационни връзки и взаимоотношения: Подчинен е но ръководителя на учебното заведение, има 

връзки и поддържа вътрешни контакти с ученици, учители и външни контакти с родителите. 

Вид и равнище на образованието: 

Завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”, 

"бакалавър" или "магистър" и придобита професионална квалификация "учител", съгласно държавното 

образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация. 

Условия на труд:  

Работа в училищни кабинети.  

Режим на труд и почивка: 

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в училището.  

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: 

 Спазва приетия стил на обличане в училището. 

Система за работна заплата: 

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, съгласно нормативно определеното за 

длъжността. 

 

Чл. 37  СТАРШИ ВЪПИТАТЕЛ 

 Длъжността ВЪЗПИТАТЕЛ отговаря на потребностите от осъществяването на държавната политика в 

областта на образованието и правилната организация на възпитателно-образователния процес в 

училището.  

Основни взаимоотношения: 

Вътрешни: 

Има служебни контакти с директора,зам.директори, работници и служители, ученици. 

Външни: 

Контактува с училищно настоятелство, родителска общност, обслужващи звена и други социални 

партньори във връзка с учебната дейност.  

Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността: 

Задължения: 
1. Изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени 

в длъжностната му характеристика; 

2.  Познава училищната документация, с която работи. 

3. Планира, организира и провежда възпитателно-образователния процес извън задължителните 

учебни часове; 
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4.. Подпомага процеса на самоподготовка на децата и учениците; 

5.. Избира и прилага подходящи методи, средства и материали при реализиране на възпитателната 

дейност; 

6.  Формира социални умения у децата и учениците; 

7.  Диагностицира и насърчава постиженията на децата и учениците; 

8. Участва в разработването на индивидуалните възпитателно-образователни програми; 

9. Води необходимата документация; 

10. Отговаря за опазване здравето и живота на децата и учениците; 

11. Осъществява връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или попечителите 

12. Изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида на 

училището или обслужващото звено. 

13. Работи в тясна връзка с учителите, класните ръководители, педагогическия съветник, 

психолога, ресурсните учители и други специалисти от ресурсния център. 

14.Създава и поддържа в процеса на обучение среда, атмосфера и дисциплина, които 

благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, 

конструктивно общуване и сътрудничество, както между възпитател и ученици, така и между 

самите ученици. 

15. Използва подходящи възпитателни стратегии, методи и техники, които: 

 дават оптимален резултат в конкретна възпитателна ситуация; 

 отговарят на различните образователни потребности на учениците; 

 мотивират учениците и стимулират личностното им развитие; 

16. Обогатява възпитателния процес с интересни факти и занимателни елементи. 

17. Съдейства за максимално развитие и изява на личностния потенциал на всеки ученик, 

съобразно индивидуалните му заложби, способности, интереси и предпочитания. 

18. Зачита и защитава личното достойнство, правата и индивидуалността на всеки ученик. 

19. Не разпространява информация за учениците от персонален характер, която би могла да 

наруши правата на детето и човешките права. 

20. Съблюдава професионалната и колегиална етика.  

Отговорности: 

Отговаря за: 

 създаването и поддържането на атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и 

стимулират конструктивно общуване и сътрудничество във възпитателния процес; 

 изграждане на етични взаимоотношения между възпитател и ученици и между самите 

ученици; 

 формирането на позитивни социални и граждански умения и ценностни ориентации в 

учениците; 

 формирането в учениците на навици за учене, организираност и самодисциплина и ги 

възпитава в самостоятелност и поемане на отговорност за собствените, действия и 

поведение; 

 пълноценното интегриране на учениците в училищната среда, съобразно специфичните им 

потребности; 

 организирането и провеждането на педагогическата дейност в съответствие с изискванията 

към неговата работа, определени в различните нормативни актове и образователни 

документи; 

 водене и поддържане на установената училищна документация, свързана с неговата 

дейност; 

 състоянието на поверената му материално-техническа база; 

 опазване живота и здравето на учениците по време на учебните занятия и при други учебни 

форми и дейности, организирани от училището;  
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 поддържането на положителен имидж на учебното заведение. 

Права: 

1. Да участва в разработването на училищни учебни програми в случаите, предвидени в 

нормативните актове и образователните документи. 

2. Да участва в дейности на училищно ниво. 

3. Дава предложение за необходимите ресурси и материално-техническа база в съответната 

предметна област. 

4. Да използва учебно-технически средства и материали, подходящи за постигане на оптимални 

резултати в конкретна учебна ситуация. 

5. Да използва методи и форми за измерване постиженията на учениците и на резултатите от 

учебно-възпитателния процес, които са адекватни на:  

 характера на поставените цели; 

 природата на набелязаните за усвояване знания, умения и компетенции; 

 възрастовите и психологически особености на учениците; 

6. Да участва в работата на Педагогическия съвет, както и в различни организационни и 

методически форми и мероприятия, свързани с дейността на училището. 

 

Вид и равнище на образованието: 

Завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или 

„магистър“ и придобита професионална квалификация „учител“, 

Професионален  опит:   

Педагогическа и методическа подготовка  

Специални умения: 

 Умее да идентифицира равнище, компетентност, особености и предпочитания в стила на 

учене, както на дадена аудитория, така и в индивидуален план. 

 Умее да идентифицира образователни и възпитателни потребности. 

 Умее да дефинира в наблюдаема и измерима форма ясни образователни цели с различна 

степен на общност (на ниво учебна програма, учебен раздел, урок). 

 Владее различни методи за планиране на възпитателно-образователния процес и 

разработване на различни възпитателно-образователни материали. Умее да свързва 

поставените цели с процеса на обучение и очакваните резултати. 

 Владее разнообразни възпитателно-образователни стратегии, методи и техники за 

обучение, учене и мотивиране на учениците. 

 Владее методи за оценка качествата и пригодността на образователни и учебни материали, 

разработени за посрещането на различни образователни потребности. 

 Владее разнообразни форми и средства за контрол на постиженията на учениците и 

резултатите от учебния процес.   

.Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: емоционална 

устойчивост, тактичност, съобразителност, аналитичност, комуникативност, самостоятелност, 

организираност, отговорност, точност, лоялност, честност. 

Условия на труд:  

Работи в училищни кабинети.  

Режим на труд и почивка: 

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в 

училището. 

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: 

Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. 

Система за работна заплата: 
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Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, съгласно нормативно определеното 

за длъжността. 

 

 

Чл. 38. РЪКОВОДИТЕЛ НАПРАВЛЕНИЕ „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ“ 

Длъжността е подчинена на: Директора на училището. 

 Основни взаимоотношения: 

  При изпълнението на своите трудови функции и задължения осъществява връзки и 

взаимоотношения с: 

  педагогическия състав на учебното заведение; 

 членове на училищното настоятелство; 

 учениците; 

 експертите от МОН, РУО и други обслужващи звена на МОН; 

 представители на браншови организации в областта на информационните и комуникационните 

технологии; 

 представители на обществени и неправителствени организации, работещи в областта на 

образованието; 

Трудови задачи и задължения:  

Длъжността „ръководител на направление „информационни и комуникационни технологии" включва 

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

от училищния учебен план и функции, които подпомагат директора при внедряването на информационни и 

комуникационни технологии, осигуряват съвместимостта на базите данни на училището с други системни 

администратори и организират функционирането на вътрешната информационна система. 

     Лицата, заемащи длъжността „ръководител на направление информационни и комуникационни 

технологии", изпълняват и следните функции: 

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

информационна и комуникационна мрежа за осигуряване на оптимален работен режим; 

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

и обмен на информация; 

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

технологии и изготвяне на графици за ползване на кабинетите; 

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

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

работа; 

5. планиране, координиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти като част от 

вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното използване на комуникационните 

технологии и за прилагане на актуалните информационни продукти и софтуер чрез подготовка на 

инструкции и онлайн помощ за работа и поддръжка; 

6. подпомагане на самоподготовката на педагогическите специалисти чрез насочване и подкрепа при избора 

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

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

практики и др.; 

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

процес; 

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

педагогическите специалисти за работа в компютърните кабинети и в помещения, в които има компютърни  

конфигурации, контролиране на дейността. 
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9. Инструктира учениците и учителите за техниката на безопасност при работа с компютърна техника; 

10. Диагностицира и предприема действия за отстраняване на възникнали техническите проблеми с 

компютрите, комуникационните устройства, както и за инсталиране и обновяване на програмното 

осигуряване; 

11. Изготвя график за използването на компютърната зала за нуждите на обучението съгласувано с 

председателите на методическите обединения по всички учебни предмети; 

12. Изготвя годишен план за осъвременяване на техническото и програмното осигуряване. 

Отговорности:  

1. Отговаря за съхранението и наличността на оборудването в компютърните  зали. 

2. Оговаря за изпращането на необходимата база данни към МОН, относно Списък Образец 1 и 

базата данни свързана с провеждането на държавните зрелостни изпити. 

Основни нормативни актове с които трябва да е запознат 

 ЗУПО 

 Кодекс на труда в частта му, регламентиращи неговите права и задължения като страна по трудовото 

правоотношение; 

  Нормативни актове и документи и учебна документация, свързани с организацията и съдържанието 

на учебно-възпитателния процес; 

 Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет; 

  Всички нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на обучение в 

компютърните кабинети. 

 Права:  

1. Взема самостоятелни решения в рамките на дадените му пълномощия. 

  2. Прави предложения за подобряване организацията и ефективността на работата, която изпълнява. 

            3. Да изисква и получава информация , необходима за изпълнението на задълженията си. 

4.Предоставено работно място в работно помещение, отговарящо на санитерно-хигиенните 

изисквания, както и оборудване и материали, осигуряващи нормални условия за изпълнение на 

задълженията. 

 

 

- Критерии за оценяване на трудовото представяне: 

- своевременно отстраняване на възникнали проблеми по време на учебно-възпитателната дейност; 

- изправна учебна документация (организирана, поддържана, съхранявана); 

- дисциплина на работното място; 

-проява на необходимата инициативност; 

- работа в екип. 

- Профил на длъжността 

Вид и равнище на образованието: 

Висше  образование –бакалавър или магистър 
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Професионален опит: - 

Специални умения: Умения за работа в екип.  

- Ползва компютър и друга офис техника. 

Владеене на чужди езици: не се изисква 

 

Личностни изисквания към изпълнителя и поведенчески характеристики: 

Емоционална устойчивост, тактичност, комуникативност, самостоятелност, организираност, 

отговорност, творчество и инициативност, лоялност, честност.. 

- Режим на труд и почивка: 

Режимът на работа се определя в съответствие с Правилника за вътрешния трудов ред, приет в 

училището. 

Работно и униформено облекло, лични предпазни средства: 

Не ползва работно облекло. Спазва приетия стил на обличане в училището. Поддържа приличен 

външен вид. 

Битови придобивки и привилегии: 

Ползва всички битови придобивки и привилегии, приети в действащата законодателство и КТД. 

- Система за работната заплата: 

Основно трудово възнаграждение и допълнително заплащане, прието на база приетата система за 

възнаграждение. 

Чл. 39.  ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 
Функции: 

- Приема стратегия за развитие  на училището с приложени към нея план за действие и финансиране; 

- Приема правилник за дейността на училището; 

- Приема училищните учебни планове; 

- Приема формите на обучение; 

- Приема годишния план за дейността на училището; 

- Приема учебните планове за индивидуална форма на обучение; 

- Приема мерки за повишаване на качеството; 

- Приема програма за превенция за ранно напускане на училище; 

- Приема програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвими групи; 

- Прави предложения на директора за награждаване ученици и за налагане на съответните санкции; 

- Определя училищните символи и други отличителни знаци; 

- Участва със свои представители в създаването на етичен кодекс на училищната общност; 

- Запознава се с бюджета, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

- обсъжда учебните програми; 

- обсъжда заетостта на учениците и учителите; 

- обсъжда дисциплината на учениците; 

- обсъжда извънкласната дейност; 

- обсъжда успеха по класове; 

- приема отчета за учебната дейност. 

- Изготвя протокол от заседанията 

Чл. 40.  СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
- обсъжда условията за работа, трудовата заетост, квалификация и преквалификация на служителите и 

работниците; 
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-  обсъжда работно време, почивки и отпуски; 

- Обсъжда безопасните  и здравословни условия на труд; 

- Обсъжда и приема Колективния трудов договор. 

- Изготвя протокол от заседанията 

Чл. 41.  МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ 
- обсъждат годишните планове ; 

- обсъждат проблеми сверзани със здравословното, нравствено и друго състояние на учениците; 

- организират чествания на годишните празници; 

- организира екскурзии на учениците; 

- контактува с родителите  

- организират,  провеждат и участват в училищни, регионални и национални състезания; 

- запознават се и организират прилагането на промените в нормативната уредба; 

- ежемесечно правят сбирка на обединенията и изготвят протокол от заседанията. 

 Чл. 42.  ОБЕДИНЕНИЯ НА КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 

- подпомага членовете за планиране на възпитателната работа за годината и по учебни срокове; 

- подпомага изработването на доклади; 

- колективно разработва и провежда възпитателни мероприятия; 

- избира отговорник на обединението, който се грижи за изработването на плана и неговото 

изпълнение; 

- организира взаимни посещения между КР; 

Комисия по съкращенията: Директор, пом.директор УД, пом.директор УП, пом.директор АСД, 

председател на синдикалната организация, председатели на МО. 

Комисия по назначенията: Директор, пом.директор УД. 

 

Чл. 43.  СЕКРЕТАР 

- разучава правилника на училището, наредбата за приемане на учениците и правилника за вътрешния 

ред; 

- води входящ и изходящ дневник; 

- води деловата кореспонденция; 

- издава удостоверения и прави справки в архива; 

- набира на компютър материали на ръководството, учители и служители, след одобрението на 

директора. 

- съхранява в касата на училището печата с държавния герб, регистрационната книга за издаване на 

дипломи и свидетелства; 

- подпомага технически изготвянето и отпечатването на дипломи и свидетелства. 

Изисквания за длъжността: Образование: средно, висше. 

Работно време: от 8,00 до 12,00 и от 12,30 до 16,30 часа. 

Работно облекло: Спазва приетия стил на обличане в училище. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 

 

Чл. 44.  СЧЕТОВОДИТЕЛ 

Като счетоводител: 

- отговаря за изпълнението на материалните сметки, като сравнява данните с главния счетоводител; 

- прави годишна инвентаризация съгласно чл.33 от ЗС; 

- да съставя актове за бракуваните  МЗ, инвентар; 

- следи лекторските сведения за обработка от учителите и разпределението по учебни срокове, съгл. 

утвърдения Образец 1; 

- отговаря за правилното съставяне на ведомости за заплати и гражданските договори на служителите 

и учителите, изготвя рекапитулации и издава фишове за заплатата на всеки служител; 

- изготвя хонорари на служителите; 
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- превежда по банков път заплатите на служителите и др.плащания; 

- води регистър на болничните и представя необходимите документи в НОИ; 

- представя декларация обр.1, обр.3 в НАП. 

Като личен състав: 

- издава своевременно заповеди свързани със назначаване или освобождаване на служители след 

съответната резолюци я на директора; 

- издава удостоверения обр. УП2 и УП3 на служителите; 

- съхранява досиетата на служителите; 

- издава трудови книжки и вписва в тях направените промени; 

Като  касиер: 

- тегли, съхранява и внася пари в банката, като носи материална отговорност за същите; 

- води касова книга; 

- изплаща стипендии на  учениците. 

Изисквания за длъжността: Образование: средно, висше. 

Работно време: от 8,00 до 12,00 и от 12,30 до 16,30 часа. 

Работно облекло: Спазва приетия стил на обличане в училище. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 

 

 Чл. 45.. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 
При изпълнение на основните функции да организира и ръководи финансовата дейност и вътрешно-

финансовия контрол, да провежда режим на икономии и строг контрол по опазването на училищната 

собственост. 

- Отговаря и следи за работата на счетоводителя и домакина. 

- Отговаря и следи за финасовата и щатна дисциплина  и правилното  изработване на ФРЗ; 

- Отговаря за отчетността в училището; 

- Отговаря за изпълнението на показателите на бюджета и на паричните фондове; 

- Отговаря за ефективното и законосъобразно използване на бюджетните средства; 

- Отговаря за своевременно отразяване  на готовата продукция от УП  в счетоводните документи; 

- Прави икономически анализ на финансово-счетоводната дейност на училището, с цел разкриване на 

резерви и предотвратяване на загуби, разхищения и злоупотреби; 

- Отговаря за работата на снабдителя; 

- Да следи за своевременно корегиране на заплатите на персонала; 

- Всеки понеделник изисква от снабдителя отчет за изразходваните средства от служебен аванс. 

- съставя заедно с ръководството бюджета на училището; 

- съставя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети и баланси; 

- съставя счетоводно-статистически форми. 

Задължения: 

- спазва всички нормативни документи свързани с отчетността и плащанията; 

- информира ръководството за финансовото състояние и финансовите резултати в края на всеки 

отчетен период; 

- своевременно осведомява ръководството на училището за промени свързани за дейността му 

отразени в ДВ; 

- своевременно провеждане на инвентаризации и недопущане на разхищение на училищната 

собственост. 

- Не извършва плащания по операции, които нарушават нормативните документи; 

- Не разрешава плащането на неофициални заповеди за отпуск, командировки и лекторски 

възнаграждения; 

- Всички договори и писма за отпускане на стоково-материални ценности и извършване на парични 

разходи се подписват предварително от главния счетоводител. 

Обезпечава: 
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- правилен документооборот; 

- своевременно осчетоводяване на документите; 

- проверка на касата. 

Права: 

- назначаването, преместването и уволнението на служители, заети със счетоводната отчетност  става 

с писмено предложение на главния счетоводител; 

Изисквания за длъжността: Образование: средно, висше. 

Работно време: от 8,00 до 12,00 и от 12,30 до 16,30 часа. 

Работно облекло: Спазва приетия стил на обличане в училище. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 

 

Чл. 46.  ДОМАКИН И ОТГОВОРНИК НА СКЛАД  

- отговаря за инвентара и опазването му, води го на учет. 

- прави ежедневен и периодичен преглед на инвентара и при констатирани нарушения уведомява 

директора и главния счетоводител; 

- грижи се за изправността на осветлението, ВиК, отоплението , като своевременно се разпорежда да 

отстраняване на повредите; 

- обезпечава с материали чистачките; 

- до 15.09. предава на класните ръководители класните стаи, кабинети и работилници; 

- отговаря за поддръжката на двора; 

- прави заявки за стопнаски разходи; 

- води картотека на стоково-материалните ценности; 

- приема закупените МЗ и оформя документите; 

- носи материална отговорност за ДМА,МЗ и инвентар; 

- Контролира използването на инструменти; 

- Предава на клиента готова продукция след представяне на документ за платена услуга. 

- Домакина на общежитието всяка сутрин прави оглед на стаите на учениците и докладва писменно в 

канцеларията на училището за нанесените щети в стаите. 

 

Изисквания за длъжността: Образование: средно, висше. 

Работно време: от 8,00 до 12,00 и от 12,30 до 16,30 часа. 

Работно облекло: Спазва приетия стил на обличане в училище. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 

 

Чл. 47.  ОГНЯР 

Подчинен на директора и зам.директор УПД. 

 1. Задължения:  

- обслужва отоплителната инсталация; 

-  регулира горенето; 

-  наблюдава нивото на водата, налягането на парата и температурата на водата. Почиства тръбите от 

нагар, извършва обезвъздушаване и малките ремонти  на отоплителната инсталация; 

- отговаря за безопасната експлоатация на парната инсталация в учебните сграи и общежитието. 

2.Работно време  

През отоплителния сезон /от 1 Ноември до 31 Март/  

І-ва смяна: от 6,30 до 15,00 ч. с 30 минутна почивка 

ІІ-ра смяна: от 13,00 до 21,30 ч. с 30 минутна почивка 

От 1 Април до 31 Октомври от 7,30 до 12,00 ч. и от 12,30 до 16,00 ч. 

По изключение със заповед на Директора отоплителния сезон може да започне след 3 последователни 
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денонощия с отрицателни температури и дневни температури не по-високи от 12° С. Със заповед на 

директора се определят дежурства на огнярите против замръзване на отоплителната инсталация. 

Изисквания за длъжността: Образование: средно, квалификация по специалността. 

Работно време: съгласно изготвен график. 

Работно облекло: ползва работно облекло и лични предпазни средства. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 

Чл. 48. ЕЛ.ТЕХНИК 
- извършва подмяна и скачване на ключова, контакти, звънци, изтегля проводници, монтира 

ел.инсталации. 

- отговаря текущото подържане на ел.инсталацията; 

- заземява и занулява машини и ел.уреди и инсталации; 

- обезпечава ключове от ел.веригата и премахва наличие на напрежение; 

- ежемесечно отчита и носи данните по контролния електромер на главния счетоводител и 

наемателите. 

Изисквания за длъжността: Образование: средно, квалификация по специалността. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 

Носи отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност, техническите правила и 

норми.  

Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни 

условия на труд и правилата за противопожарна безопасност. 

По опазване здравето и работоспособността на другите: 

При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за: 

- качеството на извършваната работа; 

- спазване на трудовата дисциплина; 

- правилното съхранение на материалите; 

- техническата изправност на поверената му техника; 

- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му инсталация, техника и инструменти. 

Изисквания за длъжността: Образование: средно, висше. 

Работно време: от 7,30 до 12,00 и от 12,30 до 16,00 часа. 

Работно облекло: Ползва работно облекло и лични предпазни средства. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 

 

Чл. 49.  ДЪРВОДЕЛЕЦ, МЕБЕЛИСТ 

Задължения 

- изпълнява възложената работа от зам.директор  и преподаватели по учебна практика; 

- подготвя необходимите заготовки и инструменти за провеждане на учебната практика за деня; 

- работи и извършва необходимите операции на всички дървообработващи машини – банцинг, абрихт, 

щрайхмус, фреза, пробивни машини , шлайф машина; 

- опазва и извършва своевременна поддръжка на машините. 

Отговаря 

- за опазване на машините и съоръженията в работилницата; 

- за хигиената по време на урока и след него; 

- за спазване на изискванията по ТБ и ОТ и култура на работното място от него и учениците; 

- за произвеждане на качествена продукция; 

- за своевременно изпълнение на поръчките; 

- за спазване на техническите изисквания и предписания от учениците; 

Работи: 

- с преподавателя за подобряване технологията на производство, ТБ и хигиена на труда; 

- за подобряване ефективността на УВР; 

- за повишаване на квалификацията си. 
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Изисквания за длъжността: Образование: средно, квалификация по специалността. 

Работно време: от 7,30 до 12,00 и от 12,30 до 16,00 часа. 

Работно облекло: ползва работно облекло и лични предпазни средства. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 

Специфични условия на труд:Работа с машини и съоражения 

Носи отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност, техническите правила и 

норми.  

Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни 

условия на труд и правилата за противопожарна безопасност. 

По опазване здравето и работоспособността на другите: 

При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за: 

- качеството на извършваната работа; 

- спазване на трудовата дисциплина; 

- правилното съхранение на материалите; 

- техническата изправност на поверената му техника; 

- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му  техника и инструменти. 

 

Чл.50. РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА  
■ Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността: 

1.Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и 

непрекъсната експлоатация. Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и 

поддръжка на сградата.  

■ Трудови задачи и задължения, характеризиращи съдържанието на длъжността: 

1.Осигурява надеждна и безаварийна работа, правилна експлоатация и своевременен ремонт на видовете 

оборудване, инсталации, комуникации, установки, машини и приспособления за които отговаря;  

2.Следи за състоянието и за изправността на предоставената му техника, инструменти и материали и се 

грижи за тяхното правилно използване. 

3.Следи работата на устройствата и съоръженията, извършва технически прегледи и профилактика. 

4.Постоянно следи за състоянието на сградите и помещенията.  

5.При възникнала необходимост за ремонт, както и при аварийна ситуация информира  директор, 

зам.директор УПД. 

6.Извършва строителни и довършителни работи по ремонта и поддръжката на сградния фонд и 

помещенията . 

7.Участва в подготвителните работи и извършва необходимите строително-ремонтни работи по сградите и 

помещенията, а при извършване на ново строителство изпълнява задачи съобразно професионалната си 

компетентност. 

8.Присъства при извършване на предварително съгласувани строителни и ремонтни работи, засягащи 

поддържаните от него съоръжения.  

9.Прави заявки за необходимите материали и консумативи необходими за поддръжката на училището. 

10.Локализира и отстранява възникнали повреди . 

11.При получен сигнал посещава незабавно съответното място за откриване на причината за повредата и 

отстраняването й 

12.Уведомява зам.директора  по УПД при невъзможност самостоятелно да отстрани възникнала повреда 

13.Прави писмен доклад в случаи на констатирани неправомерни действия при експлоатацията от страна 

на персонала и при констатиране на нанесени повреди, щети и кражби 

14.Информира зам.директора по УПД за местонахождението си и работата, която извършва в рамките на 

работното си време 
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15.При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата. 

ІІ. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

На кого е подчинена длъжността: 

1. Длъжността е на пряко подчинение на Директора на училището и зам.директора по УПД. 

С кои други длъжности си взаимодейства: 

2. В процеса на работата взаимодейства с всички служители на училището. 

С кои външни институции (или длъжности в тях) осъществява връзка: 

3. В процеса на работата осъществява връзка с доставчици , както и със служители на други предприятия, 

институции и организации във връзка с изпълняваната работа . 

Как се получават и отчитат задачите: 

4. Получава задачи от Директора, зам.директора по УП и УД. 

5. Отчита извършените задачи пред Директора и зам.директорите. 

ІІІ. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА 

Материални и финансови: 

1. Носи отговорност за повереното му имущество - техника, инструменти и материали. 

2. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата. 

По безопасността на труда: 

3. Служителят е длъжен да спазва утвърдените в предприятието правила за здравословни и безопасни 

условия на труд и правилата за противопожарна безопасност. 

По опазване здравето и работоспособността на другите: 

4. Носи отговорност за спазване правилата за противопожарна безопасност, техническите правила и 

норми.  

5. Не допуска до работа със специализирани машини лица без правоспособност. 

По опазване на фирмената тайна и поверителната информация: 

6. При изпълнение на своите задължения работникът е длъжен да не разпространява информация от личен 

характер, която би могла да накърни личното достойнство на ръководител, работник или служител в 

предприятието. Да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не 

разпространява поверителни за него сведения, както и да пази доброто име на работодателя. Длъжен е да 

не разпространява сведения, факти и информация, определени като фирмена или търговска тайна. 

За резултатите от трудовата дейност: 

7. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за: 

- качеството на извършваната работа; 

- спазване на трудовата дисциплина; 

- правилното съхранение на материалите; 

- техническата изправност на поверената му техника; 

- точното извършване на възложените строително-монтажни работи; 

- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му инсталация, техника и инструменти. 

8. Специфични условия на труд:Работа с машини и съоражения 

9. Режим на труд и почивка:.Осем-часов работен ден при безсменен режим на работа от 7,30 до 16.00 часа 

и почивка 30 минути за обяд, който период служителят избира сам, в зависимост от натовареността на 

работния процес. 

10. Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:Използва лични предпазни средства, 

работно облекло  

11.Поведенчески характеристики: способности за работа в екип. 

12. Личностни изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни): комуникативност, 

деликатност, сръчност, отговорност, честност, лоялност. 

13. Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: 

- Кодекс на труда; 

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовитенормативни актове по прилагането 

му 
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- Нормативни актове по безопасността на труда; 

- Правилник за вътрешния трудов ред; 

- Правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 

Чл. 51. ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА / ПОРТИЕР 

- дежури при входа и изхода на училището; 

- следи за изпълнението на на установения ред в училище; 

- осигурява физическата охраа на учениците; 

- следи и контролира дисциплината в училището и района и отстранява възникналите в тази връзка 

инциденти; 

- проверява багажа на влизащите лица в училище; 

- следи за недопускане на кражби, злоупотреби и разхищения на имущество в училището; 

- вписва в дневник имената на посетителите; 

- уведомява по телефона служителите, които ще бъдат посетени от външни лица. 

Изисквания за длъжността: Образование: средно, висше. 

Работно време: от 7,15 до 12,00 и от 12,30 до 15,45 часа. 

Работно облекло: Спазва приетия стил на обличане в училище. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: 
- Кодекс на труда; 
- нормативни актове по безопасността на труда; 
- правилник за вътрешния трудов ред; 
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 
 
Чл. 52. ЧИСТАЧКА 

І.ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

1. спазват всички санитарни изисквания; 

2. всяка сутрин проветряват учебните помещения и забърсват чиновете и бюрата с 

дезинфектиращ препарат  

3. след всяко междучасие, когато влязат учениците в час, измиват фоайето, тоалетните и 

коридорите на етажа, за който отговарят; 

4. не чистят стаите на своя етаж, докато не си тръгнат всички ученици от тях; 

5. след приключване на учебните занятия проветряват, измитат и измиват класните стаи 

ежедневно; 

6. докладват на зам.директор или директор за констатирани нарушения и забравени в учебните 

помещения вещи; 

7. правят основно почистване в края на всяка седмица, а през ваканциите и преди началото на 

учебната година - цялостно измиване, включително и на прозорците; 

8. възстановяват всички материални щети, нанесени по тяхна вина; 

9. дежурят, когато се налага в почивнте дни, по предварително приет график и спазване на 

разпоредбите на КТ за полагане на извънреден труд; 

10.Почиства и полива растенията, изключва уредите и съоръженията след приключване на работа в 

съответното помещение. 

11.Сортира и транспортира до определените места отпадъците. 

12..Изпълнява и други конкретно поставени задачи, свързани с изпълняваната длъжност. 

ІІ.ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: 

1.Отговаря за качеството и състоянието на възложената работа. 

ІІІ.ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 

1.Длъжността е подчинена на ръководителя. 

2.При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения със 
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служителите и специалистите, чиито помещения почиства. 

IV.НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

1.Трябва да знае: 

а)правилата за работа с различните препарати за почистване и дезинфекция; 

б)нормативните изисквания за противопожарна охрана и безопасност на труда. 

V.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА: 

1.Образование: средно или основно. 

3.Професионален опит: трудовия стаж е с предимство. 

I смяна от 7.30  до 12.00 и от 12.30 до 16.00 часа 

           II смяна – от 8.30  до 12.30 и от 13.00  до 17.00 

 

Работно облекло: ползва работно облекло и лични предпазни средства. 

Заплащане: авансово и окончателно всеки месец. 
Основни нормативни актове, които трябва да познава лицето, заемащо длъжността: 
- Кодекс на труда; 
- нормативни актове по безопасността на труда; 
- правилник за вътрешния трудов ред; 
- правила за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 
 
Чл. 53. .  САМОСТОЯТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ 

- Отговорник за самостоятелното обучение е зам.директора по УД и упълномощено от директора лице. 

- Определя съвместно с обучаемия  предметите по които ще се полагат изпити през  сесиите, 

определени със заповед на директора; 

- При първата сесия беседва с кандидатите, като дава необходимите пояснения за полагане на 

изпитите; 

- Открива картон за всеки ученик самостоятелно обучение; 

- След приключване на всяка изпитна сесия попълва резултатите от положените изпити и оформя 

личните картони и ги предоставя на зам. директор УД за проверка. 

- След приключване на учебнатата година оформя личния картон на всеки обучаем, предоставя ги на 

зам. директор УД за проверка и за подпис на директора; 

- Писменно уведомява зам. директор УД за обстоятелства по чл.173, ал.2, т. 3 от ЗПУО 

- Дава данни за статистически сведения. 

 

 

Глава VІІІ 

Чл. 54. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, ДИСЦИПЛИНАРНИ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ, 

ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ 
1. Работниците в  ПГДС»Цар Иван Асен ІІ»  са длъжни да изпълняват поетите от тях трудови 

задължения и да спазват трудовата дисциплина, регламентирана в Кодекса на труда, в нормативните 

актове по неговото прилагане и в настоящия правилник. 

2. Нарушение на трудовата дисциплина е всяка форма на виновно неизпълнение на трудовите 

задължения на работника, за което на нарушителя се налага дисциплинарно наказание. 

3. Нарушения на трудовата дисциплина са: 

-  закъснение, преждевременно напускане на работното място, неявяване на работа и 

неуплътняване на работното време; 

- явяване на работника в състояние, което възпрепятства изпълнението на неговите трудовите 

задължения и на възложените му задачи; 

- неизпълнение на възложените на работещия ангажименти; 



                                                                                                                                                              Стр. 38 от 39 

                                                             Правилник за вътрешния трудов ред                                               Стр. 38 от 39 

 

 

 

                             

- неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, на техническите и 

технологични правила, на правилата за безопасност на труда и противопожарна безопасност, както и 

на всички вътрешни правила, действащи в училището. 

- неизпълнение на дадените от работодателя задължителни указания и нареждания; 

- неспазване на инструкциите и указанията относно начина на съхранение и експлоатация на 

имуществото на работодателя, до което работниците имат достъп; 

- злоупотреба с доверието и уронване на доброто име и престижа на ПГДС»Цар Иван Асен»» 

гр.Хасково, както и всяка форма на разпространение на поверителни сведения, отнасящи се до 

работодателя; 

- увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на суровини, материали, енергия и 

други средства; 

- неизпълнение на други трудови задължения. 

4. Контролът по спазването на трудовата дисциплина се осъществява от Директора. 

5. Дисциплинарните наказания се налагат на работниците с мотивирана заповед, издадена от  

Директора, която задължително съдържа името на нарушителя, вида на нарушението, времето на 

извършването му и основанието за налагане на дисциплинарното наказание. 

6. При определянето на вида на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на 

нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на нарушителя. 

7. За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да бъде наложено само едно 

наказание. 

8. Преди да пристъпи към налагане на дисциплинарно наказание, работодателят е длъжен да 

изслуша работника или да приеме писмените му обяснения за случилото се, както и да събере и да 

оцени посочените от него доказателства. 

9. Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва на работника срещу подпис, като върху нея 

се отбелязва датата на връчването. В случай че не може да бъде връчена лично на нарушителя, 

заповедта се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка на домашния му адрес. 

10. Дисциплинарното наказание се счита за наложено от деня на връчване на заповедта, 

съответно от деня на нейното получаване, когато е изпратена по пощата с писмо с обратна разписка. 

Чл. 55. Дисциплинарните наказания са: 

-  забележка; 

-  предупреждение за уволнение; 

-  дисциплинарно уволнение. 

Чл. 56. Дисциплинарно уволнение може да бъде наложено при: 

1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко 

от които не по-малко от 1 час; 

2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни без основание; 

3. системни нарушения на трудовата дисциплина; 

4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни сведения; 

5. други тежки нарушения на трудовата дисциплина. 

Чл. 57. В случай на налагащо се отсъствие в работно време или при необходимост от по-ранно 

приключване на работния ден, работникът е длъжен да предварително да уведоми Директора или за 

местващия го  за това обстоятелство и да получи неговото разрешение. 

Чл. 58. (1) Работодателят  може временно да отстрани от работа работник, който се явява на работното 

си място в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през 

работно време алкохол или друго упойващо вещество. Отстраняването е в сила, докато работникът не 

възстанови годността си да изпълнява възложените му трудови функции. 

(2) През времето, докато трае отстраняването, работникът не получава трудово 

възнаграждение. 

Чл. 59. Работникът отговаря имуществено за вреда, която е причинил на работодателя поради 

небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си задължения. Размерът и редът за 
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осъществяване на тази отговорност се определят съгласно разпоредбите на действащото трудово 

законодателство. 

Чл. 60.  Имуществената отговорност на работника се прилага независимо от дисциплинарната, 

административнонаказателната и наказателната отговорност за същото деяние. 

Чл. 61. За вреда, която е причинена умишлено или в резултат на престъпление или която е причинена 

не при или по повод на изпълнението на трудовите задължения, отговорността се определя според 

гражданското законодателство. 

 

Глава ІХ 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

Чл. 62. (1) Всеки работник в ПГДС «Цар Иван Асен ІІ»  има право на свободен достъп до своето 

работно място в рамките на установеното работно време. 

(2) Всеки работник има право на достъп до  училището и в извънработно време, с разрешение 

на директора или заместващия го служител. 

(3) С прекратяването на трудовото правоотношение с работника, той придобива статута на 

външно лице и има право на достъп до  ПГДС»Цар Иван Асен ІІ» гр.Хасково при спазване на 

установения за външни лица пропускателен режим. 

 

Глава Х 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 63. За неуредените с този правилник въпроси се прилагат разпоредбите на действащото трудово 

законодателство и утвърдените от работодателя вътрешни актове в ПГДС «Цар Иван Асен ІІ» 

гр.Хасково.   

Чл. 64. Настоящият правилник е приет на Общо събрание на колектива на ПГДС «Цар Иван Асен II“ и влиза 

в сила на  15.09.2021г.и може да бъде изменян и допълван по реда на неговото приемане. 

Чл. 65.  Екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред е на разположение на работещите и се 

намира в канцеларията на училището. 

 

 

 

 

 

Септември 2021 г.      

Гр. Хасково       

 


