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РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. /1/. С този правилник се определят организацията и ръководството на 

образователно - възпитателния процес в училище, структурата и функцията на 

училищното ръководство  и спомагателните органи, правата и задълженията на 

учителите, учениците и родителите. 

/2/. С него се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на 

основните цели и задачи на образователно-възпитателния процес произтичащи 

от Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за 

професионалното образование и обучение и  другите нормативни актове за 

средното образование. 

/3/. Светското образование не допуска налагането на идеологически и 

религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, 

народност, етническа принадлежност и религия. 

Чл. 2. Професионална гимназия по битова техника в град Пловдив е държавно 

неспециализирано училище по смисъла на чл. 38, ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 2 от 

ЗПУО, в което се осигурява придобиване на средно образование и степен на 

професионална квалификация. ПГБТ е юридическо лице и се представлява от 

директора. 

Чл. 3. Професионална гимназия по битова техника  има : 

  адрес – гр. Пловдив, ул. “Иван Перпелиев” 2 

  Булстат 000455172   

  Банкова сметка в банка “Уникредит”АД 

  Обикновен кръгъл печат 

  Печат с изображение на държавния герб 

      Телефони – 032624542; 032628524; 032641125  

Чл. 4. /1/.ПГБТ притежава 2 сгради : 

  Централна учебна сграда - ул. „Иван Перпелиев” № 2 

  Учебни работилници – ул. „Сергей Румянцев” № 6 

/2/. ПГБТ извършва образователни услуги и учебно-производствена дейност. 

/3/. ПГБТ работи на делегиран бюджет. 

Чл. 5. ПГБТ носи отговорност за : 

1. изпълнението на държавната политика в сферата на средното образование; 

2. обучението, възпитанието и социализацията на учениците; 

3. осъществяването на подкрепа за личностно развитие на учениците; 

4. утвърждаване на позитивна дисциплина; 

5. изграждане на позитивен организационен климат; 
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6.  създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците по 

време на обучението и възпитанието им; 

7.законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на 

материално-техническата база; 

8. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в 

страната, ограничават правата и свободата на личността или нарушават 

образователно-възпитателния процес. 

 

Чл. 6. ПГБТ  осигурява общообразователна и професионална подготовка 

съгласно утвърдените от МОН учебни планове, учебни програми, учебници и 

учебни помагала, ДОИ/ДОС за общообразователната подготовка и ДОИ/ДОС 

за придобиване на професионална квалификация по професии. 

Чл. 7. ПГБТ приема училищни учебни планове за обучение по професии и 

специалности от Списъка на професиите за професионално образование и 

обучение, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката 

Чл. 8. ПГБТ има право да осъществява професионално обучение на лица, 

навършили 16 години, финансово осигурено от физически или юридически 

лица. 

Чл. 9. ПГБТ има право да определя формите на обучение по реда и условията в 

ЗПУО и ДОС за организацията на дейностите в училищното образование. 

Чл. 10. В ПГБТ се приемат ученици: 

1. с  основно образование след завършен седми клас по професии с пет годишен 

срок на обучение, съгласно учебните планове и ДОИ/ДОС за професиите. 

 

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ. ФОРМИ 

НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 11. /1/. Обучението в ПГБТ се организира, съгласно чл.106 ал.1 от ЗПУО в : 

 дневна форма  

 самостоятелна форма  

 индивидуална форма 

 обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

/2/. Обучението в самостоятелна и индивидуална форма се организира за 

отделен ученик. 

/3/. Обучението чрез работа се организира: 

1. в паралелки и/или групи – при обучението в училището, и 

2. за отделен ученик или в групи – при практическото обучение в реална 

работна среда 

Чл.12. /1/. Обучението в ПГБТ се организира в последователни класове, които 

се означават с римски цифри във възходящ ред. Паралелките от един клас се 
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обозначават с буквите на българската азбука, които се поставят след номера на 

класа. 

/2/. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за 

всички форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за 

индивидуална и самостоятелна форма на обучение. 

/3/. Учениците записани за обучение в даден клас в дневна форма или дуална 

система на обучение, в зависимост от броя им, се организират в паралелки или 

групи. 

/4/. В зависимост от учебния предмет или модул паралелката може да се дели 

на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един 

клас или от различни класове. 

Чл. 13. В началото на учебната година директорът на училището със заповед 

определя класните ръководители за паралелките. Класният ръководител 

организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и 

води задължителната училищна документация за съответната паралелка. 

 

Чл. 14. В ПГБТ обучението на учениците се организира по учебни години, 

срокове, седмици, дни и часове  съгласно учебните планове и в съответствие 

със седмичното разписание, утвърдено от директора . 

Чл. 15. /1/. В ПГБТ обучението се организира по срокове на две смени с 

продължителност на учебния час, в съответствие на чл.10 и във връзка с 

чл.7,ал.7 от Наредбата за организация на дейностите в училищното 

образование,както следва : 

-     40 минути за теоретичните предмети; 

-     45 минути за учебна и лабораторна практика. 

-     60 минути за производствена практика. 

/2/. Началото на учебния ден е в 7, 30 часа, краят на учебния ден е в 18, 20 часа. 

/3/. Дневно разписание на ПГБТ: 
Учебни часове по общообразователна подготовка и теоретично обучение 

Първа смяна: 

1ч.  7, 30 – 8, 10 (почивка 10 минути) 

2ч.  8, 20 – 9, 00(почивка 10 минути) 

3ч.  9, 10 – 9, 50(почивка 10 минути) 

Почивка 20 минути 

4 ч. 10, 10 – 10, 50(почивка 10 минути) 

5 ч. 11, 00 – 11, 40(почивка 10 минути) 

6 ч. 11, 50 – 12, 30(почивка 5 минути) 

7 ч. 12, 35 – 13, 15 

 

Втора смяна: 

1ч. 13, 25 – 14, 05 (почивка 10 минути) 

2ч. 14, 15 – 14, 55  

Почивка 20 минути 

3ч.  15, 15 – 15, 55 (почивка 10 минути) 

4 ч. 16, 05 – 16, 45 (почивка 10 минути) 

5 ч. 16, 55 – 17, 35 (почивка 5 минути) 

6 ч. 17, 40 – 18, 20  
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Разписанието на учебните часове по учебна и производствена практика е в 

зависимост от седмичното разписание за деня на съответната паралелка. 

 

/4/. За определен учебен ден директорът може да определи със заповед 

седмично разписание, различно от утвърденото в следните случаи: по указания 

на министъра на образованието и науката и/или началника на РУО-Пловдив, 

във връзка с провеждане на на национални и регионални външни оценявания; 

за осигуряване на заместване на отсъстващи учители; необходимост от 

провеждане на два последователни учебни часа по един и същ предмет в 

рамките на учебния ден за провеждане на класни работи или за посещение на 

културни и научни институции и прояви. 

 

/5/. При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на 

всеки учебен час по ал. 1 може да бъде намалена до 20 минути със заповед на 

директора. В този случай директорът уведомява началника на РУО до края на 

учебния ден, за който се отнася намалението, а класните ръководители 

уведомяват родителите на учениците. 

/6/. По решение на ПС три последователни учебни часа по учебна и 

производствена практика може да се провеждат без почивка между тях. 

/7/. Директорът на училището след решение на ПС може да обявява до три 

учебни  дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което 

уведомява началника на РУО. 

/8/. Учебният час за организиране на спортни дейности (ДЧФВС) се 

осъществява в учебно време.  

/9/. По време на учебната година в зависимост от темите в учебното 

съдържание учениците могат организирано да посещават различни културни и 

научни институции и прояви.  

/10/. Ред за организиране на посещения на културни и научни институции и 

прояви: 

1. Три дни преди посещението или проявата по организирано извеждане на 

ученици в населеното място,учителят представя на директора  доклад, 

съдържащ мотиви за посещението, време и място, кратко описание на 

проявата, брой на участващите ученици (клас, паралелка); списък  с 

трите имена на учениците и подписите им за инструктаж за БДП и 

култура на поведение.  

2. За всички дейности по организирано извеждане на ученици от 

населеното място на училището се изисква освен документите по т.1 и 

информирано писмено съгласие на родител, информация за начина на 

пътуване – вид транспорт, при организиран транспорт - лиценз на фирма 

туроператор и/или лиценз на превозвач, документ за технически преглед 

и застраховка на транспортните средства, като срокът за представяне на 

документите по  е пет дни преди извеждането.  

3. Цялата документация по организираното извеждане на ученици се 

съхранява в класьор в дирекцията на училището. 
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4. Предварителен контрол на документите се извършва от лице, определено 

със заповед на директора. 

 

Чл. 16. Знанията и уменията на учениците в ПГБТ се оценяват  съгласно 

Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците и  

Наредба № 3 от 15. 04. 2003 г. (със съответните изменения и допълнения) за 

системата на оценяване, издадена от Министъра на образованието  и науката. 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 17.    В самостоятелна форма може да се обучават:  

/1/.  Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 

причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната 

лекарска комисия, определена в закона за здравето, не могатда се обучават в 

дневна форма; 

/2/.  Ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или 

родителя, по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО;  

/3/.  Лица навършили 16 години; 

/4/.  Ученици с изявени дарби. 
 

Чл. 18. /1/. Обучението на ученици в самостоятелна форма в ПГБТ се 

осъществява по действащите учебни планове на училището. 

/2/.  Ученик, който е започнал обучението си  в дневна форма на обучение по 

определена професия и премине в самостоятелна форма на обучение по същата 

професия, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал да 

се обучава. Смяна на формата на обучение от дневна в самостоятелна се 

допуска и по време на учебната година. 

/3/. Ученици, които са се обучавали в последния клас в дневна форма, но не са 

го завършили в редовните поправителни сесии, продължават обучението си по 

реда за самостоятелна форма. 

 

Чл. 19./1/. Заявление за записване в СФО, може да се подаде и до 20 учебни 

дни преди изпитна сесия, определена в Правилника за дейността на училището, 

в съответствие изискванията на Наредбата за организация на дейностите в 

училищното образование/чл.37, ал.4/. 

 /2/. За учениците в СФО  се допуска обучение за завършване на два класа в 

една учебна година, ако са заявили това свое желание при подаване на 

заявлението по чл.31, ал.4 от Наредбата за организация на дейностите в 

училище и по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО. Ученикът полага изпити за следващ 

клас само, ако успешно е положил всички изпити предвидени за завършване на 

предходния клас . 

 

Чл. 20. /1/. Знанията и уменията на учениците в самостоятелна форма на 

обучение се оценяват чрез изпити върху годишния материал по учебните 

предмети за даден клас от учебния план за съответната професия. 
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/2/. Изпитите се организират и провеждат съгласно Наредба № 3 на МОН от 

15.04.2003 г.и Наредба №11 от 01.09.2016г. за системата на оценяване  

 /3/ Ученици, които повтарят класа се явяват на изпити само по учебни 

предмети, по които имат оценка слаб 2 или не са се явили на поправителни 

изпити. 

 

Чл. 21. /1/. Проверката на писмените работи по всеки теоретичен учебен 

предмет и провеждането на практическите изпити с ученици от самостоятелна 

форма на обучение се извършва от двучленна комисия, определена със заповед 

на директора на училището. 

/2/. Председател на комисията е учител по съответния учебен предмет, който : 

- изготвя конспект  и критерии за оценка по предмета най-късно един месец 

преди първата изпитна сесия. Конспектът се утвърждава от директора на 

училището и съдържа въпроси, обхващащи цялото съдържание на учебния 

предмет, изучаван от учениците в дневна форма на обучение (за теоретичните 

предмети) и темите и практическите задания по предмета за съответния клас 

(за учебна,  лабораторна и производствена практика); 

- изготвя изпитните билети/практически задания, въз основа на утвърдения 

от директора конспект. 

/3/. Комисията оценява писмените/практическите работи и нанася оценките в 

протокол, който председателят представя на ЗДУД . 

 

Чл. 22. Директорът определя със заповед лицето, което води личните картони 

на учениците от самостоятелна форма на обучение.  

Чл. 23. За резултатите от изпитите учениците се интересуват лично. 

 

Чл. 24. Ученици от самостоятелна форма на обучение се допускат до зрелостни 

и квалификационни изпити по реда, установен за дневна форма на обучение 

към момента на явяването. 

 

Чл. 25. /1/.За полагане на изпити за промяна  на годишна оценка, за промяна на 

окончателна оценка, зрелостни и квалификационни изпити, учениците подават 

заявление до директора . 

/2/. Учениците от самостоятелна форма на обучение полагат изпитите за клас в 

сесиите, определени с чл.31, ал.2,т.4 от училищния правилник. 

/3/. Когато ученикът не се е явил да положи съответните изпити в три поредни 

сесии, той се отписва от училище, в съответствие със ЗПУО чл.173, ал.2, т.3. 

 

Чл. 26. При успешно положени зрелостни и квалификационни изпити, на 

учениците от самостоятелна форма на обучение се издават диплома за средно 

образование и свидетелство за професионална квалификация. 

ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
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Чл. 27. /1/. В индивидуална форма може да се обучават: 

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, издаден от експертна лекарска комисия, не могат да се 

обучават в дневна форма за повече от 30 последователни учебни дни. 

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове 

обучението си за един или повече класове. 

3. ученици с изявени дарби 

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

/2/. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от 

ЗПУО. Директорът организира изготвянето и утвърждава индивидуален учебен 

план. 

/3/. Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по 

ал. 1, т. 1, когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се 

организират в домашни условия. 

/4/. За обучението в индивидуална форма се изготвя седмично разписание на 

основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на 

училището. 

/5/. Учениците по ал. 1 се записват в определен клас и паралелка. 

/6/. За учениците по ал. 1, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен 

план могат да се организират в рамките на няколко учебни седмици. 

ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ РАБОТА (ДУАЛНА СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ) 

Чл. 28. В ПГБТ може да се провежда обучението чрез работа (дуална система 

на обучение), което се организира съгласно изискванията на Наредба 

№1/08.09.2015г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа. 

ПРИЕМАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

Чл. 29./1/ Условията и редът за приемане и преместване на учениците  се 

определят с ДОС за организацията на дейностите в училищното образование, 

съгласно чл.147 и  чл.148 ал.2 от ЗПУО. 

 

Чл.30./1/ Ученици могат да се преместват в паралелка на същото идруго 

училище при наличие на свободни места. 

1. За свободни места се считат местата до утвърдения  училищен  и държавен 

план прием, които включват: 

1.1. незаетите места; 

1.2. места освободени през учебната година  

2. Свободните места се обявяват от директора в 3 дневен срок от 

освобождаването им  на сайта на училището и РУО 

/2/.  Преместването на учениците се извършва както следва: 

1. от VIII  до X клас включително не по-късно от 30 учебни дни преди края на 

всеки учебен срок  

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

същата специалност от професия. 
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3. в XII клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по 

същата специалност от професия. 

 /3/. Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас 

като при преместването си не могат да специалността от професията. 

/4/. Премествания извън случаите по ал. 2 и ал. 3 се разрешават от началника на 

РУО, като се представят документи, удостоверяващи причините за 

преместването. 

/5/. Учениците се преместват при спазване на условията и реда по чл. 108 от 

Наредбата № 10 за организацията на дейностите в училищното образование. 

/6./. Условия и ред за запълване на свободни места след началото на учебната 

година,спазвайки изискванията на чл.106 ал.1 от Наредба №10 /01.09.2016г. 

    При  класиране на кандидатите комисията,която директорът 

създава,формира състезателен бал от оценките от последния завършен клас по 

следния начин: 

    1.удвоената оценка по български език и литература 

    2.удвоената оценка по математика 

    3.оценката по I чужд език 

    4.оценката по информационни технологии 

  При равен бал се взема предвид средният годишен успех от предходната 

учебна година. 

/7/. При различие между училищните учебни планове, учениците полагат 

приравнителни изпити при следните условия и ред, съгласно чл. 26, ал. 1 от 

Наредба № 3/15.03.2003г. за системата за оценяване (за учениците по § 24, ал. 2 

от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО) и чл.32 от Наредба № 

11/2016г.:   

1.  до приравнителни изпити се допускат всички кандидатствали ученици, 

включително и ученици от ПГБТ подали молба за прехвърляне в друга 

специалност. 

2. при получени еднакви оценки от приравнителните изпити с предимство са 

учениците от професионални гимназии  с аналогичен профил; 

3. за ученици с еднакви оценки, идващи от професионални гимназии с 

аналогичен на нашия профил класирането става въз основа на общия успех, 

броя допуснати отсъствия, наложените наказания; 

 

 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП, СТЕПЕН. 

ИЗПИТИ 

Чл. 31. /1/. Учениците от ПГБТ завършват клас, когато по всички предмети от 

учебния план имат годишна оценка най-малко Среден 3 и заверена 

производствена практика съгласно учебния план. 

/2/. Ученици, които имат годишна оценка Слаб 2 по някои от предметите от 

учебния план, полагат изпити за промяна на оценката по тях, но на не повече от 

две редовни поправителни сесии през учебната година. 
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1. Изпитите са: приравнителни; за определяне на срочна или годишна оценка по 

учебен предмет; за промяна на оценката (поправителни, изпити за промяна на 

годишна оценка, изпити за промяна на окончателна оценка); държавни 

зрелостни изпити за придобиване на средно образование; за придобиване 

степен на професионална квалификация при завършване на професионално 

образование 

2. Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след 

приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната 

година по ред, определен със заповед на директора . 

3. Редовните поправителни сесии за учениците от ХII кл. са две се провеждат до 

две седмици след приключване на уч. занятия и до един месец преди началото 

на уч. година, по ред определен със заповед на директора. 

4. Изпитите за учениците от СФО се провеждат в сесии, както следва: 

4.1. Редовна: м. януари –  (за у-ците от IХ до ХII клас) 

4.2. Поправителни: м. април-май  (само за у-ците от ХII), м. юли, м. септември 

/3/. Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.2, могат да се 

явят на допълнителна поправителна сесия до 10 октомври по ред, определен 

със заповед на директора на училището. 

/4/. Ученици, които имат оценка Слаб 2 по учебен предмет от учебния план на 

редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили на 

поправителни изпити, повтарят класа. 

/5/. Ученици, които се обучават в самостоятелна форма (или преминават от 

дневна в самостоятелна) при повтаряне на клас се явяват на изпити само по 

учебните предмети, по които имат оценка Слаб 2 или не са се явили на 

поправителните изпити по тези предмети. 

/6/. Учениците от последния клас, които имат оценка Слаб 2 по учебни 

предмети на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии, не 

повтарят класа. Те могат да се явят на поправителни изпити в януарската сесия 

и в сесиите по ал.2.  

/7/ Лице, прекъснало обучението си, продължава по учебен план действащ през 

учебната година, от която продължава обучението по съответната професия.  

/8/ Учениците, завършили успешно XII клас, се допускат до държавни 

зрелостни изпити и до държавни изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация. 

/9/ Зрелостниците придобиват средно образование при успешно положени ДЗИ 

и ДИ за ПК. 

/10/ Учениците, които през уч. 2016/2017г. , 2017/2018 г.,2018/2019г. завършват 

XII клас в ПГБТ по тяхно желание могат да не полагат втория ДЗИ по чл. 24, от 

ал. 3 от отменения ЗНП, а вместо него в дипломата за средно образование в 

графата за положен втори ДЗИ се вписва средноаритметичната оценка от 

оценките от ДИ за ПК (§24 от ПЗР на ЗПУО). 



 

 Страница 11 
 

Чл. 32. За ученици, застрашени от отпадане, ПГБТ организира обща 

подкрепа,като провежда консултации по време на учебните занятия и през 

ваканциите. 

Чл. 33. /1/. Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 

изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на 

учебните занятия за последния клас от учебния план. 

/2/. Изпитите се полагат при условия и ред, определени със заповед на 

директора на училището, върху учебното съдържание за съответния клас. 

/3/. Получената оценка на изпит по ал.1 е окончателна. Когато получената 

оценка е Слаб 2, ученикът се явява на поправителен изпит по реда на ал.2. 

РАЗДЕЛ ІV. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И 

УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ             

УЧИТЕЛИ 

Чл. 34. /1/. Педагогически специалисти, по смисъла на чл.2 от Наредба № 12 от 

01.09.2016 год. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, в ПГБТ са: 
1. директорът 

2. заместник-директорите 

3. учителите 

4. педагогическият съветник 

5. ръководител на направление  „Информационни и комуникационни 

технологии". 

/2/. Лицата, които заемат учителски длъжности, имат функции, свързани с 

подготовка, организиране и провеждане на обучението, възпитанието, 

социализацията и подкрепата на учениците в ПГБТ. 

Чл. 35./1/ Учителските длъжности са:  

1. учител;  

2. старши учител;  

3. главен учител; 

/2/. Работните места за учителските длъжностите по ал.1  се  разкриват  в 

съответствие  с  чл. 227,  ал.. 2 от ЗПУО.  

 

Чл. 36. Учителските  длъжности  се  заемат  по  трудово  правоотношение  с  

директора  на училището, съгласно изискванията на КТ и Глава единадесета от 

ЗПУО. 

 

Чл.37. Учителите, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението 

на учениците се поощряват с грамоти и материални награди, а дейността им се 

популяризира и получават обществено признание. 

Чл. 38. Педагогическите специалисти имат следните права: 



 

 Страница 12 
 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния 

процес, съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО; 

3. да участват във формирането на политиките за развитието на училището; 

4.да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на 

служебните си задължения; 

5.да повишават квалификацията си; 

6.да бъдат поощрявани и награждавани. 

 

Чл. 39. Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

/1/. да изпълняват задълженията си, определени в Кодекса на труда, в 

нормативните актове в системата на училищното образование и в 

длъжностната си характеристика; 

/2/. В случаи на тормоз в училище да предприемат незабавни действия за: 

1. прекратяване на ситуацията на тормоз, на която са станали свидетели; 

2. уведомяване на координационният съвет за противодействие на 

училищния тормоз. 

/3/ да информират родителите за успеха и развитието на ученика, за спазването 

на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране 

в училищната среда, да ги насочват към форми за допълнителна работа с оглед 

възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното 

право да вземат решения; 

/4/. Индивидуалните  срещи  с  родителите  се  провеждат  в  приемното  време  

на учителя или в друго удобно за двете страни време. 

 

Чл. 40 . Длъжността „учител" включва функциите, определени в чл. 4 от 

Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Чл. 41. Длъжността „старши учител" включва функциите, определени в чл. 5 от 

Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Чл. 42. Длъжността „главен учител" включва функциите, определени в чл. 6 от 

Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Чл. 43. Длъжностите „старши учител" и „главен учител" имат и функции, 

свързани със наставничество, консултиране, разработване на училищните 

учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в 

случаите, предвидени в държавните образователни стандарти, организиране и 

координиране на дейности по разработване на проекти и участие в 

изпълнението им, съгласно  чл. 7 от Наредба №12/01.09.2016г. за статута и 
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професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

 

Чл. 44. Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат 

и следните допълнителни функции:  

1. формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен 

организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и 

за интегриране в училищната и социалната среда;  

2. подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по 

изготвянето на:  

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурното образование, за кариерното им ориентиране и др.;  

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на 

училищната общност съвместно с учениците;  

3. своевременното информиране на родителите за:  

а) училищния учебен план, по който се провежда обучението в училището, 

седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие или на занимания по интереси, правилника за 

дейността на училището;  

б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и 

социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с 

цел приобщаване към училищната общност;  

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на ученика, за определения график на допълнителните консултации по 

учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси;  

г) допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване 

на мерки за преодоляване;  

4. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с 

кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за 

максимално развитие на заложбите и на уменията им;  

5. правят мотивирано писмено предложение до директора на училището за 

налагането на санкция „забележка" или „преместване в друга паралелка на 

същото училище" на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и за 

преодоляване на проблемно поведение;  

6. спазват изискванията за оформяне и съхранение на документите на 

паралелката, като: 

6.1. оформят в дневника на паралелката отсъствията на учениците в съответната 

рубрика; 

6.2. вписват веднъж месечно в ученическата книжка, отсъствията на ученика; 

6.3. съхраняват документите, удостоверяващи извинените отсъствия на 

учениците до края на учебната година; документите за извинените отсъствия  се 

предават заедно с дневника за архив; 
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6.4.края на всеки месец попълват писмена справка за допуснатите отсъствия от 

учениците с цел изпращане на информацията до Дирекция Социално 

подпомагане.  

6.5. водят личните картони на учениците от паралелката. 

7. организират и да провеждат родителски срещи. 

 

Чл. 45./1/ Длъжността „педагогически съветник" в училището включва 

функции, свързани с консултиране и подпомагане на учениците, учителите, 

родителите и училищното ръководство в осъществяване и поддържане на 

връзките между семейството, училището и обществото.  

/2/. Лицата, заемащи длъжност „педагогически съветник", изпълняват функции, 

съгласно чл. 12 от Наредба №12/01.09.2016г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

 

Чл. 46. Учителят няма право: 

1. да ползва мобилен телефон по време на час; 

2. да пуши, да внася и да употребява алкохол в училището, както и извън него – 

при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват ученици; 

3. да се явява на работа в облекло и вид, които не съответстват на положението 

му на учител и на добрите нрави (къси панталони, къса пола/рокля, потник, 

джапанки и др. подобни).  

4. да внася в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност за живота и здравето на другите.  

5. да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да 

прилага     форми на физическо и психическо насилие върху него. 

6. да предоставя образователни услуги срещу заплащане при наличие на 

конфликт на интереси. 

 

Чл.47. Училището създава условия на учителите да повишават 

професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и 

самостоятелна подготовка. 

                                                  УЧЕНИЦИ 

Чл. 48. /1/. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат 

активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

/2/. Ученик на ПГБТ е този, който е записан в училището за обучение за 

завършване на клас. 

/3/. Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премести в друго училище 

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

от два месеца. 

3. се обучава в самостоятелна или индивидуална форма и не се е явил да 

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

възраст, директорът уведомява РУО и органите за закрила на детето. 

Чл. 49.  Ученикът има следните права: 

1. да бъде обучаван и възпитаван в здравословна, безопасна и сигурна среда; 

2. да бъде зачитан като активен участник в образователния процес; 

3. да избира професията, учебните предмети, предвидени в учебния план като 

избираеми; 

4. да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и 

извънучилищни дейности в т. ч. форми на ученическо самоуправление; 

5. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно 

правата и задълженията му в училище, за графика на контролни и класни 

работи (съгл. чл.20 от Наредба № 11/2016г.), правилата за вътрешния ред и 

училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки 

уч. срок, както и при поискване; 

6. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и 

развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с 

неговите потребности, желания и способности; 

7. да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната 

си подготовка; 

8. да получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си 

образователни потребности, дарби, умствени и физически способности; 

9. да получава обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие;  

10. да участва в проектни дейности; 

11. да дава мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите часове; 

12. чрез формите на ученическото самоуправление да участва в обсъждането 

при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, 

в т.ч. училищния учебен план; 

13. да ползва безплатно училищната МТБ в учебно време и в неучебно време 

по ред, определен от директора на училището, за развитие на интересите и 

способностите си; 

13. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в 

учебната, извънкласната и извънучилищна дейност и за приноса си за 

развитието на училищната общност; 

14. да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт 

на МС; 

15. да получава съдействие при изразяване на мнението си по въпроси, които 

пряко го засягат, както и при участие в живота на общността; 

16. да бъде изслушван при обсъждане и вземане на решение относно 

положението му; 

17. се възползва от формите за насърчаване на равен достъп до образование при 

условия и ред, определени в нормативен акт;  
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18. да участва в училищния живот и в организационното развитие на 

училището чрез различни форми на ученическо самоуправление, да избира и да 

бъде избиран в ученическия съвет на ПГБТ. 

 

Чл. 50. Ученикът има следните задължения: 

1. да присъства и да участва в учебните часове и занимания, в училищни 

празници и мероприятия; 

2. да съхранява авторитета на училището и училищната общност и да 

допринася за развитието на добрите училищните традиции; 

3. да зачита и уважава правата и достойнството на другите, както и да не 

прилага физическо и психическо насилие над тях; 

4. да не накърнява с поведението си честта и достойнството на учителя; 

5. да се отнася възпитано и вежливо към другите ученици, учителите и 

служителите в училището; 

6. да се отнася отговорно към учебния процес; 

7. да се явява в училище с чисти дрехи и в естетичен вид, които съответстват 

на положението му на ученик и на добрите нрави; 

8. да не се явява в училище с прекомерно къси поли, изрязани деколтета, силен 

грим, татуировки и пиърсинг по открити части на тялото, екстравагантни 

прически и аксесоари и други подобни; 

9. да не носи символи и елементи на фашистки, неофашистки и други 

забранени със закон партии и организации; да  

10.  да не участва в хазартни игри,  да не употребява тютюн, тютюневи изделия, 

наркотични средства и алкохол; 

11.  да не носи хладни и огнестрелни оръжия, както и други предмети, които са 

източник на повишена опасност за живота и здравето на другите; 

12.  да не възпрепятства със своето поведение и постъпки нормалното 

протичане на учебните часове; 

13.  да не  пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му 

задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове и 

училищни мероприятия; 

14.  да не участва в политически партии и организации до навършване на 18-

годишна възраст; 

15.  да не използва мобилен телефон и други технически и електронни средства 

по време на учебен час; 

16.  да опазва и да не руши и/или уврежда училищната собственост; 

17.  да възстанови в пълен  размер нанесените щети на разрушено училищно 

имущество; 

18.  да пази чистотата на територията на училището; 

19.  да носи ученическата си книжка и ученическата си лична карта  в училище 

и извън него и да ги представя на родителите си и на педагогическите 

специалисти;  

20.  да бъде с работно облекло и инструменти в часовете по учебна практика и 

да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на обучение и труд; 
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21. при отсъствие над 3 дни по здравословни причини от производствена 

практика, утвърдена съгласно учебния план, да отработи същите допълнително 

в учебните работилници; 

22.  да изпълнява в пълен обем задълженията си, определени със ЗПУО и с този 

правилник. 

   

Чл. 51. /1/. Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в 

следните случаи: 

  1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 

учебни дни след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар 

или от лекар в лечебно заведение; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното 

образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 

спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в 

който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от 

името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено 

заявление от родителя до класния ръководител; 

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на 

директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от 

родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието. 

/2/. Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това 

е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор 

или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика 

в училище. 

/3/. В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди 

отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в 

телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след 

връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на 

заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по уважителни 

причини. 

 /4/. Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния 

час по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е 

противопоказно физическото натоварване и присъствието му в учебния час. 

Видът на заболяването и заключението за освобождаване от обучение по 

учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват с медицински 

документ. 

/5/. Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо 

възпитание и спорт ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно 

физическо натоварване, но не и присъствието в учебния час. 

/6/. В случаите по ал. 4, когато освобождаването е за целия учебен срок или за 

учебната година, ученикът няма право да напуска територията на училището по 

време на учебния час, а директорът въз основа на представените медицински 
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документи определя със заповед начина на уплътняване за ученика на времето, 

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

 

Чл. 52./1/. Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

/2/. Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин 

отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като 

едно отсъствие. 

/3/. Номерата на закъснелите ученици се зачертават с наклонена линия и се 

нанасят в графа ,,забележка“ на дневника. 

/4/. Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е 

налице уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за 

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

възможностите за отстраняване на причините за отсъствието. 

/5/. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края 

на всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

 

Чл. 53. За ученик, обучаван в дневна форма на обучение, чиито отсъствия по 

един или няколко предмета са повече от 25 % от учебните  часове по отделен 

предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през 

учебния срок, което не позволява да бъде поставена срочна оценка поради 

невъзможност да бъдат проведени минималният брой текущи изпитвания при 

спазване на принципа за ритмичност (съгласно чл.22, ал.5 от Наредба 

11/2016г.) директорът на училището по предложение на ПС определя със 

заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията  за завършване на 

учебния срок . 

  

Чл. 54. За допуснатите отсъствия, класният  ръководител своевременно 

писмено и /или по имейл уведомява родителя или настойника на ученика,като в 

този случай съобщението се удостоверява с копие от електронния запис за 

това.(чл.64 ал.3 ма НПО). 

РОДИТЕЛИ 

Чл. 55. /1/. Училището осигурява процеса на обучение и възпитание на 

учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите чрез родителски 

срещи, индивидуални консултации и разговори. 

/2/. Родителите имат следните права: 

1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата 

им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната 

дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и 

интегрирането им в училищната среда; 

2. да се срещат с ръководството на училището, класния ръководител и 

учителите в определеното приемно време или в удобно за двете страни 

време; 

3. да се запознаят с училищния учебен план; 
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4. да присъстват и при желание  от тяхна страна  да бъдат изслушвани, 

когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с 

кариерното ориентиране и с личностното развитие на децата им; 

6. да участват в родителските срещи; 

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището; 

8. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището и УН; 

9. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на 

учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото 

съдействие. 

/3/. Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище; 

2. да се запознаят с училищния учебен план;  

3.  да спазват  правилника за дейността на училището и да съдействат  за 

спазването му от страна на  ученика; 

4. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло и във вид, 

които не съответстват на изискванията на чл. 50, т.7, 8 и 9 от този 

правилник, на положението му на ученик и на добрите нрави. 

5. да се осведомяват редовно за успеха и развитието на ученика в 

образователния процес, за спазването на училищната дисциплина, за 

уменията му за общуване с учениците и учителите и приобщаването му в 

училищната среда; 

6.  да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат 

поканени от класния  ръководител, учител или директора; 

7. да участват в родителски срещи; 

8. да участват в процеса на изграждане у ученика на навици за 

самоподготовка, като част от изграждането на умения за учене през 

целия живот. 

9. в случаи на отсъствие на родителя за срок повече от един месец от 

настоящият си адрес, той уведомява писмено директора на училището, 

като посочва лице, което ще контактува с училището за времето на 

отсъствието му. 

 

РАЗДЕЛ V. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПРОЦЕДУРИ ЗА 

НАЛАГАНЕТО ИМ 

 

Чл. 56. /1/. За неизпълнение на задълженията си  определени с чл.172, ал. 1 от 

ЗПУО, чл. 58 от  Наредбата за приобщаващото образование  и с този 

правилник, на ученика се налагат следните  санкции: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 
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5. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици 

навършили 16 години 

/2/. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 

нарушение на чл. 50, т.7, 8 и 9 от този правилник, както и когато състоянието 

му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се 

отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за 

което класният ръководител уведомява родителя или настойника на ученика. 

/3/. Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на 

учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час. 

/4/. Санкцията ,,преместване в друга паралелка в същото училище‘‘ не се 

прилага, когато това налага промяна на професията или специалността (съгл. 

чл.200, ал.1 от ЗПУО). 

/5/.1. Освен налагането на санкция, в зависимост от причините за проблемното 

му поведение, на ученика се предоставя обща подкрепа за личностно развитие с 

оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.  

2. Видът на общата подкрепа по т. 1 се определя от координатора съвместно с 

класния ръководител, учителите на ученика и родителя, представителя на 

детето или лицето, което полага грижи за детето.  

3.  За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от 

училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни 

причини или са в риск от отпадане, педагогическият съветник в училището 

и/или социалният работник осъществяват връзката и координират 

сътрудничеството между училището и семейството и между семейството и 

обкръжението на учениците.  

/6/. Веднага след  приключването  на учебния час по ал.3 или след отстраняване 

на ученика по ал.2 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение и се уведомява родителят. 

/7/. За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. 

/8/. Санкциите по ал. 1, т.1 и т.2 се налагат със заповед на директора по 

мотивирано предложение на класния ръководител, а всички останали санкции – 

със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. 

/9/. Мярката по чл.56, ал.2 се налага със заповед на директора. 

/10/. За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 56, ал. 1, 

директорът задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 56, ал.1, т.3-5 

и съответните териториални  структури за закрила на детето. Класният 

ръководител писмено уведомява родителя на ученика и Дирекция „Социално 

подпомагане” по настоящия му адрес за извършеното нарушение; информира 

родителя за неговите права в процедурата за налагане на санкция. 

/11/. Преди налагане на санкциите по ал. 1, т.1, директорът/заместник-

директорът изслушва ученика или се запознава с писменото обяснение на 

ученика  и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното 

нарушение. 

/12/. Преди налагане на санкции  по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5: 
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1. Директорът или упълномощен от него лице  изслушва ученика  и/ или се 

запознава с писменото обяснение от ученика за  фактите и обстоятелствата, 

свързани с конкретното нарушение.  

2. Изслушването задължително се извършва в присъствието на 

педагогическия съветник или психолог. 

3. Педагогическият съвет обсъжда доклада на класния ръководител и 

проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.  

4. За изясняване на случая могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани 

родители и/или доверено лице на ученика. 

/13/. За всяко производство за налагане на санкция по ал. 1, т. 2, 3, 4, 5  се 

определя докладчик (кл. р-л или учител, който преподава на ученика). 

/14/. Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. 

/15/. На изслушването присъства и социален работник, съгласно чл. 15 ал. 4 от 

Закона за закрила на детето с оглед защита на правата и интересите на ученика. 

/16/. В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик  се 

представлява от родителя и/или от оправомощено от родителя лице, а 

непълнолетният  ученик извършва всички действия лично, със съгласието на 

родителите си. 

/17/.  Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е 

по някоя от уважителните причини, определени в чл. 51 ал. 1 класният 

ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен 

разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за 

отсъствията.  

 

Чл. 57. /1/. Санкциите  са срочни.  

/2/.   Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

/3/. Когато санкциите ,,преместване в друга паралелка в същото училище‘‘,  

,,предупреждение за преместване  в друго училище‘‘, ,,преместване в друго 

училище‘‘ и ,,преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение“  са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те 

влизат в сила в началото на следващата учебна година. 

/4/. Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок. 

/5/. В заповедта на директора, издадена по реда на  чл.56, ал. 1 т.2- 5, се 

посочват видът на санкцията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането и. 

/6/. Наложените санкции и мерки и тяхното заличаване се отразяват в 

ученическата книжка, в личния картон, в дневника на класа и в 

характеристиката на ученика.  

/7/. В тридневен срок от издаване на заповедта за налагане на санкции и мерки 

класният ръководител уведомява ученика и родителя му, а  за заповедта за 

налагане на санкция по чл. 56, ал. 1, т. 4 се информира и началника на РУО. 

/8/. Санкциите и мерките по чл. 56, ал. 1 се заличават с изтичане на срока, за 

който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.  
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Чл. 58. /1/. При налагане на мярката по чл. 56, ал. 3 за часа, за който ученикът е 

отстранен, ученикът няма право да напуска територията на училището по време 

на отстраняването си. За времето на отстраняване на учениците, училището 

създава условия за работа  за повишаване на  мотивацията и социалните им 

умения за общуване. Контролът по изпълнението на мярката се осъществява от 

педагогическия съветник или ЗДУД.   

/2/. Ученик, на когото е наложена санкция по чл. 56, ал. 1, т.4 продължава 

обучението си в друго училище при условия и ред, определени със заповед на 

началника на РУО. След заличаване на санкцията ученикът може да продължи 

обучението си в училището, в което е преместен. 

/3/. Ученик, на когото е наложена санкция по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4  и 5 за срока на 

мярката се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и 

от правото да участва в представителни прояви от името на училището. 

/4/. Заповедите на директора за налагане на санкции по чл.56, ал. 1 могат да се 

обжалват пред министъра на образованието  и науката. 

Чл.59. /1/. Санкциите  по чл. 56, ал.1 могат да се налагат на ученика и за 

допуснати отсъствия по неуважителни причини както следва: 

1.    при  над 5 отсъствия по неуважителни причини, ученикът се санкционира 

по чл. 56, ал. 1, т. 1 – със забележка; 

2.     при направени над 10 отсъствия по неуважителни причини ,ученикът се 

санкционира по чл. 56, ал.1, т. 3 – с предупреждение за преместване в друго 

училище; 

3.  при направени над 15 отсъствия по неуважителни причини ,ученикът се 

санкционира по чл. 56, ал.1, т. 5 – с преместване от дневна в самостоятелна 

форма на обучение (за навършилите 16-годишна възраст) или по чл. 56, ал.1, т. 

4 – с преместване в друго училище (за ненавършилите 16-годишна възраст)  

/2/. При явяване на учебни занятия в нетрезво състояние, наркотично 

опиянение, при създаване на пречки за провеждане на учебния процес, при 

прояви, заплашващи здравето и сигурността на съучениците, ученикът се 

санкционира с: 

1. при еднократно нарушение по чл. 56, ал. 1, т. 1, 2, 3  – забележка, 

преместване в друга паралелка в същото училище; предупреждение за 

преместване в друго училище; 

 2. при системни нарушения - по чл. 56, ал.1, т. 4 – с преместване в друго 

училище  (за ненавършилите 16-годишна възраст) или чл. 56, ал. 1, т. 5 – с  

преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение (за навършилите 16-

годишна възраст). 

         /3/. Санкцията по чл. 56, ал.1, т. 4 не може да се налага на ученици от 

последния клас на обучение.  

РАЗДЕЛ V. УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 60. Орган за управление и контрол на ПГБТ е директорът, който 

представлява училището. 
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Чл. 61. /1/. Директорът на ПГБТ, като орган на управление на училището 

ръководи образователния процес в съответствие с държавната политика в 

областта на образованието и планира, организира, контролира и отговаря за 

цялостната административно-управленска и финансова дейност. 

/2/. Директорът като орган за управление и контрол на училището изпълнява 

своите функции, определени в КТ, ЗПУО, Наредба №12/01.09.2016г и 

длъжностната характеристика. 

/3/. Директорът на ПГБТ е председател на ПС и осигурява изпълнение на 

решенията му. 

/4/. Директорът представлява ПГБТ пред администрации, органи, институции, 

организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по 

предмета на дейност в съответствие с дадените му правомощия.  

/5/. Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-

директорите в определените в нормативен акт случаи. 

/6/. Административните актове на директора на ПГБТ могат да се оспорват по 

административен път пред министъра на образованието и науката. 

Административните актове на директора може да се обжалват по реда на 

Административно процесуалния кодекс. 

 

Чл.62. Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси: 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите  4 години с 

приложени  към  нея план за действие  за период от две години и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 

3. приема училищните учебни планове; 

4. приема  формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

8. приема програма за превенция на ранно напускане на училище; 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване 

на учениците от уязвими групи; 

10. прави предложения  на директора за награждаване на ученици и за налагане 

на съответните санкции в предвидените в ЗПУО случаи; 

11. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен 

кодекс на училището; 

12. запознава се с бюджета на училището, както и с отчета за изпълнението му; 

13. най-малко три пъти през една учебна година проследява и обсъжда  нивото 

на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки 

между учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

14. определя начина на приемане на ученици в училището при спазване 

изискванията на нормативните актове; 

15. определя дейностите извън ДОИ и приема програми за осъществяването 

им; 
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16. взема решение за преместване в самостоятелна форма на обучение за 

ученици, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна 

форма на обучение; 

17. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци;  

18. приема плановете за работата на постоянните комисии; 

1.  постоянните комисии в ПГБТ са:             

1.1. комисия за изготвяне на Стратегия за периода 2016/2020г. и план за 

действие. 

1.2. комисия за изготвяне на Правилника за дейността на училището 

1.3. комисия за актуализиране на Правилника на вътрешния трудов ред 

1.4. комисия за изготвяне на годишен план на училището 

1.5. комисия за организиране и провеждане на училищни празници и  

ритуали 

1.6. комисия за рекламна  дейност и актуализация в сайта на ПГБТ  

1.7. комисия за изготвяне на седмичното разписание 

1.8. комисия за спортно-туристическа дейност 

1.9. комисия за квалификационна и професионална дейност 

1.10. комисия за  работа по проекти 

1.11. комитет по условията на труд 

1.12. комисия за  актуализиране на училищната програма за превенция и 

намаляване на дела на преждевременно напусналите училище 

1.13. комисия за гражданска защита и действия при пожари, природни 

бедствия и аварии и работата на училището при зимни условия 

1.14. комисия по Наредба за държавния архив 

1.15. комисия по дарителската дейност 

1.16. комисия за определяне на стипендии на учениците 

1.17. координационен съвет за противодействие на училищния тормоз 

 

2. Съставът на постоянните комисии се определя и назначава със заповед на 

директора на училището 

3. В ПГБТ има изградени 4 предметни групи /ПГ/ и едно методическо  

обединение /МО/: 

3.1. ПГ „Хуманитарни дисциплини“ 

3.2. ПГ „Природоматематически дисциплини“ 

3.3. ПГ „Силни токове“ 

3.4. ПГ „Слаби токове“ 

3.5. МО на класните ръководители 

 ПГ и МО изготвят годишни планове за работата си, които са неразделна част 

от годишния план на ПГБТ 

Чл. 63. /1/ Педагогическият съвет включва в състава си директора, заместник-

директорите, учителите и други служители с педагогически функции. 

/2/. В състава на ПС с право на съвещателен глас могат да участват 

представител на  училищното настоятелство и медицинското лице, което 

обслужва училището. 



 

 Страница 25 
 

Чл. 64. /1/. ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. 

Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 

1/3 от числения му състав. 

/2/. Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-

малко от 2/3 от числения му състав. 

/3/. Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано 

мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите) или от началника на РУО. 

/4/. За всяко заседание на ПС се води протокол. 

Чл. 65./1/. Училищното настоятелство на ПГБТ е обществен орган за 

подпомагане на дейността на училището. 

/2/.Устройството и дейността на УН се уреждат съгласно разпоредбата Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави. 

/3/. С цел изграждане облика на училището УН може да предлага на ПС за 

утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали. 

/4/. Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при 

необходимост на РУО на МОН. 

/5/.Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на УН. 

/6/.Към ПГБТ е създаден Обществен съвет съгласно разпоредбите на  глава 

четиринадесета от ЗПУО. 

РАЗДЕЛ VІ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В ПГБТ 

Чл. 66./1/ Задължителната документация в ПГБТ и срокът за нейното 

съхранение са: 

1. книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна 

възраст – 5 години; 

2. сведение за организацията на дейността в училището за учебната година 

(списък-образец №1) - 5 години; 

3. дневник за всяка паралелка - 5 години; 

4. лични картони за учениците – 50 години ; 

5. протоколи от изпитите – 50 години; 

6. лични картони за резултатите от изпитите на учениците в самостоятелна 

форма на обучение – постоянен; 

7. регистрационни книги за издадените документи: за завършена степен на 

образование и за придобита професионална квалификация – 50 години; 

8. входящ и изходящ дневник –10  години; 

9. книга за регистриране на заповедите на директора и приложените заповеди 

към нея – 20 години; 

10.  книга за контролната дейност в училището – 5 години; 

11.  книга с решенията на ПС и класьор с протоколите от заседанията на ПС – 

20 години; 

12.  инвентарна книга и отчетни форми и счетоводни регистри – срок съгласно 

Закона за счетоводството; 

13.  книга за санитарното състояние – 5 години; 
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14.  книга за регистриране на даренията – 20 години;  

15.  книга с протоколите от общото събрание на колектива; 

/2/. Документите по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  се водят по образци утвърдени 

от министъра на образованието и науката. 

/3/. ПГБТ издава следните документи:  за средно образование, свидетелство за 

професионална квалификация, удостоверение за квалификация по част от 

професия, удостоверение за завършен клас, удостоверение за преместване, 

дубликат на свидетелство за основно образование, дубликат на диплома за 

средно образование, дубликат на свидетелство за професионална 

квалификация, дубликат на удостоверение за квалификация по част от 

професия. 

/4/. В ПГБТ се води летописна книга и може да се води и друга документация, 

свързана с дейността му (със заповед на директора,по предложение на ПС). 

Чл. 67. /1/. Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен 

клас, удостоверението за преместване, дипломата за средно образование, 

свидетелството за професионална квалификация и дубликат на дипломата за 

средно образование, утвърдени от министъра на образованието и науката, се 

заверяват от директора на училището. 

/2/. За издаване на дубликати на останалите документи се ползват утвърдените 

от МОН образци на съответните документи, като с изписва “ДУБЛИКАТ” и се 

удостоверява с подписа на директора и с печата на училището. 

Чл. 68. При архивиране на личните дела на завършилите ученици, класният 

ръководител ги предава заедно с пълен комплект планове – учебен план за 

професията /специалността/ и училищни учебни планове за учебните години от 

курса на обучение на учениците. 

РАЗДЕЛ VІІ. ФИНАНСИРАНЕ  

 

Чл. 69. /1/. Финансирането на дейностите в ПГБТ се осъществява със средства 

от държавния бюджет чрез МОН. 

/2/. Размерът на средствата по ал. 1 се определя съгласно ДОС за едногодишна 

издръжка на ученици в държавните училища. 

/3/.Чрез делегирания бюджет се осигуряват средства за: заплати, стипендии, 

осигурителни вноски, поддържане на МТБ. 

/4/. ПГБТ може да реализира приходи в левове и във валута за подпомагане на 

издръжката и развитието на МТБ в съответствие с нормативните актове. 

/5/.УН подпомага със средства, събрани от членски внос от родителите, 

дейностите, свързани с осъвременяване на МТБ, провеждането на спортни и 

училищни  празници и други. 

/6/.Средства за осигуряване на училищни дейности се набират и от 

спонсорство, дарения и други. 

/7/. Средства от   европейски програми и проекти. 

 



 

 Страница 27 
 

РАЗДЕЛ VІІІ. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА 

УЧЕНИЦИТЕ В ПГБТ 

 

Чл. 70./1/. На учениците в ПГБТ се предоставя обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие, което осигурява подходяща физическа, психологична и 

социална среда за развитие на способностите и уменията им и включването и 

участието им в общността в училището. 

/2/. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. 

/3/. Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите в 

училището, педагогическия съветник и от други специалисти – психолог, 

социален работник или от педагогически специалисти в центъра за подкрепа за 

личностно развитие. 

/4/. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в 

зависимост от плана за подкрепа на детето или ученика, в който се определят 

конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие и 

необходимите специалисти за предоставянето на подкрепата. 

/5/. ПГБТ включва в годишния план за дейността си видовете дейности, 

сроковете и отговорниците за предоставяне на подкрепата за личностно 

развитие. 

 

Чл. 71. /1/. В началото на всяка учебна година със заповед  на директора се 

определя координатор, който координира работата на екипите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците и дейностите с педагогическите 

специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на 

децата и учениците. 

/2/. За координатор по ал. 1 може да бъде определен заместник-директор, 

учител или друг педагогически специалист с компетентности и/или опит в 

областта на приобщаващото образование. 

/3/. Координаторът по ал. 1 има следните основни функции: 

1. обсъжда с класните ръководители и с учителите, които преподават на 

съответните ученици, техните наблюдения и анализи по отношение на 

обучението, развитието и участието на ученици в дейността на класа; 

2. координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на 

учениците, включително работата им с родителите; 

3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие на учениците в училището; 

 

Чл. 72. Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена 

към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в 

образователния процес и в дейността на училището и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнително консултиране по учебни предмети; 
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4. кариерно ориентиране на учениците; 

5. занимания по интереси; 

6. библиотечно-информационно обслужване; 

7. грижа за здравето; 

8. поощряване с морални и материални награди; 

9. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

10. дейности за превенция на обучителните затруднения; 

 

Чл.73. Условията и редът за осигуряване на обща подкрепа за личностно 

развитие на учениците се осъществява съгласно Наредба за приобщаващото 

образование от 20.10.2017г. (чл.15 – чл.31). 

 

Чл. 74. В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита 

напредък в развитието му, в тримесечен срок от предоставянето й, класният 

ръководител на ученика запознава родителя за необходимостта от извършване 

на оценка на индивидуалните потребности на ученика. 

 

Чл. 75. /1/. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците се 

предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните им 

потребности. 

/2/. Оценката по ал. 1 се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на 

ученика, утвърден със заповед на директора на училището за конкретния 

ученик по чл. 187, ал. 2 ЗПУО. 

 

Чл. 76. Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се 

разработват от Училищният координационен съвет за противодействие на 

тормоза, въз основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието 

и на алгоритъм за неговото прилагане, утвърден със заповед от директора всяка 

учебна година. 

 

Чл. 77. За преодоляване на проблемното поведение на ученика и за справяне 

със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в 

институционалната среда, с участието му в дейността на институцията и с 

поведенческите му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за 

въздействие върху вътрешната мотивация /чл.45 от Наредбата за приобщаващо 

образование от 20.10.2017/: 

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

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

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

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

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

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен 

начин; 
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5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности; 

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество); 

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

хигиенизиране на училищните помещения и училищния двор, подобряване на 

материално-техническата база; 

8. участие на ученика в доброволчески инициативи.  

 

IX. ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Чл. 78. /1/. В ПГБТ се осъществява гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование в съответствие с Наредба № 13/21.09.2016г. 

/2/. Основни цели на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование: 

1. Придобиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности 

и на компетентности, свързани със здравето и поддържане на устойчива 

околна среда. 

2. Изграждане на автономни, активни, отговорни личности с общочовешки 

и национални ценности. 

3.  Функциониране на ПГБТ като автономна, активна и саморазвиваща се 

образователна институция, в която са водещи принципите на 

демократичност, отговорност, взаимно уважение, толерантност, 

инициативност.  

4. Поддържане на позитивна образователна среда и позитивен 

психологически климат в училището. 

 

Чл.79./1/.Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование се осъществява в процеса на всички видове училищна подготовка. 

/2/. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

осъществява и : 

1. в часа на класа;  

2. в дейностите по интереси; 

3. в извънкласни, извънучилищни и междуучилищни дейности; 

4. в рамките на дейностите по обща подкрепа  за личностно развитие по 

реда и условията на държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование; 

5. чрез ученическото самоуправление на ниво паралелка, клас, и училище. 

/3/. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в 

часа на класа освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, 

посочени в рамковите изисквания по чл. 14, ал. 2 от Наредба № 13/21.09.2016г., 

се осъществява чрез занимания, проекти и дейности по тематични области, 

свързани с: 
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1. патриотичното възпитание и изграждането на националното 

самочувствие 

2. толерантността и културния диалог 

3. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място 

4. военното обучение и защитата на родината 

5. безопасността и движението по пътищата 

6. защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа 

помощ 

7. превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване 

на конфликти 

8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха 

9. превенция и противодействие на корупцията. 

/4/. За организацията и  съдържанието  на часа на класа за съответната учебна 

година всеки класен ръководител изготвя, а директорът утвърждава годишен 

план, съобразен с рамковите изисквания при организиране часа на класа – 

Приложение № 5 (към чл. 11, ал. 3 от Наредба № 13/ 21.09.2016г.), и рамковите 

изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурното образование – Приложения № 1-4 ( към чл. 14, ал. 2 от 

Наредба № 13/ 21.09.2016г.). 

/5/. Учителите по своя преценка използват, комбинират и адаптират рамковите 

изисквания за резултатите от обучението съобразно възрастта, проучените 

интереси и потребностите на учениците. 

/6/. За реализиране на целите на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование педагогическият съвет приема училищна 

програма, която се актуализира на всеки две години. Програмата се прилага и 

при заместване на отсъстващи учители. 

 

Чл. 80. /1/. Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование са насочени към изграждане и 

поддържане на демократична училищна организационна култура, която 

насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни 

ценности. 

/2/ Училищните политики включват: 

1. училищни ритуали свързани с: 

а) откриване и закриване на учебната година; 

б) официално раздаване на свидетелства за основно образование,  дипломи 

за средно образование и свидетелства за професионална квалификация; 

в) награждаване на отличили се ученици и учители; 

г) честване на Националния празник на Република България, Деня на 

славянската писменост и култура, Деня на народните будители, други 

официални празници и на празника на училището; 

д) изпращане на завършилите зрелостници. 

2. възпитаване в трайни навици за отдаване на почит  и израз на 

националното самосъзнание чрез: 
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а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и 

училището моменти; 

б) поставяне на националния флаг на фасадата на училището; 

в) отбелязване на годишнини на значими събития от българската история. 

3. Етичен кодекс на училищната общност на ПГБТ, който се разработва и  

приема от педагогическия съвет, представители на Обществения съвет, на 

Училищното настоятелство и на Ученическия съвет. 

4. училищни символи: знаме и лого на ПГБТ. 

 

Чл. 81. /1/. Училищните политики за подкрепа на на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование включват и подкрепа на 

инициативността и участието на учениците чрез подходящи за възрастта им 

демократични практики като: 

1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и 

представителство, регламентирано в  рамковите изисквания – 

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 от Наредба № 13/21.09.2016г. 

2. поддържане на училищния сайт с активното участие на учениците. 

3. организиране на училищни кампании в подкрепа на здравето, 

толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, 

опазването на околната среда и др. 

4. организиране на училищни празници и събития 

5. участие в клубове и неформални групи по интереси 

6. реализиране на различни форми на посредничество при решаване на 

конфликти, превенция на агресията 

7. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на 

конфликти, отпадане от училище и др. 

8. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно 

процеса и съдържанието на училищното образование и предложения по 

училищния живот 

 

Чл.82. За координиране при прилагането на училищните политики за подкрепа 

на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в 

ПГБТ отговарят следните работни екипи: 

1. комисия по организиране и провеждане на училищни празници и ритуали 

2. координационен съвет за противодействие на училищния тормоз 

3. координатор и класни ръководители за личностна подкрепа 

4. комисия за рекламна дейност 

5. комисия по спортно-туристическа дейност 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящият Правилник е приет на заседание на педагогически съвет – 

протокол № 12 /14.09.2018г. Актуализиран е с решение на педагогическия 

съвет – протокол № 10 от 17.04.2019 г. 
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