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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел І. Принципи и цели на училището                                                              

Чл. 1    (1) Настоящият Правилник  е изготвен на основание чл.28 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и държавните образователни стандарти. 

   (2) С него се уреждат онези положения от устройството и дейността на Средно езиково 

училище “Св. Паисий Хилeндарски”, гр. Дупница, които не са регламентирани с повелителни 

разпоредби на нормативните актове от по-висок ранг или пък имат нужда от специфично 

третиране. 

Чл. 2 (1) Правилникът е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, 

служителите, родителите и учениците в Средно езиково училище “Св. Паисий Хилендарски”, 

както и за всички лица, намиращи се на неговата територия – в качеството им на участници в 

образователния процес. 

               (2) Всички участници в образователния процес и училището, като институция, си 

партнират  помежду си, с общината, както и  с други заинтересовани страни.  

Чл.  3     (1) Осъществявайки политиките  на МОН за извеждане на образованието като национален 

приоритет, училището прилага в дейността си следните принципи : 

1. единна образователна политика за осигуряване правото на всеки ученик на училищно 

образование; 

2. ориентиране на училищните и извънучилищни дейности към интереса и мотивацията на 

ученика и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик; 

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация;  

5. запазване и развитие на българската традиция; 

6. хуманизъм и толерантност; 

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики; 

9. прозрачност на управлението; 

10. автономия на училищните образователни политики, самоуправление и децентрализация; 

  (2) Училището е в постоянен диалог с държавните, общински и неправителствени 

структури, имащи отношение към  дейността му, както и в пряк контакт с различните форми на 

родителско участие в образователно-възпитателния процес 

Чл. 4    (1) Всички дейности в училището са подчинени на  поставените пред него цели: 

1. интелектуално, емоционално, социално, нравствено и физическо развитие на всеки ученик в 

съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му; 

2. съхраняване на българската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности за успешна реализация на учениците; 

4. ранно откриване заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на развитието и 

реализацията им; 

5. формиране на устойчиви нагласи за учене през целия живот; 
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6. формиране на толерантност и уважение към хората с различна културна, езикова, 

религиозна идентичност, както и към правата на хората с увреждания; 

7. придобиване на компетентности за разбиране на глобалните процеси, на принципите и 

правилата, отговорностите и правата на всеки български гражданин като гражданин на 

Европа и света 

           (2)  Училището осигурява условия за придобиване на основно и средно образование с 

профил „Чужди езици“ или други профили с акцент интензивно изучаване на чужди езици 

 

        

ГЛАВА    ВТОРА   

УСТРОЙСТВО  И  ДЕЙНОСТ 

 

Раздел І .Финансиране 
Чл. 5   (1) Училището е общинско.  

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

разпореждане и управление.  

Чл. 6   (1) Училището се финансира от: 

     1. средства по бюджета, разпределени от кмета на общината въз основа на броя на децата и 

учениците и на стандарт  ученик, определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя 

размера на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за един ученик за съответната 

година; 

      2. собствени приходи от: 

• дарения и завещания; 

• други приходи, определени с нормативен акт. 

• инициативи на Обществения съвет и Училищното настоятелство. 

           (2)  Училището, като общинско, прилага система на делегиран бюджет, която дава право на 

директора на училището: 

1.  на второстепенен  разпоредител с бюджет по решение на общинския съвет; 

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между дейности, 

като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 

3. да се разпорежда със средствата на училището; 

4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската 

натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно 

утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, 

като осигурява прилагането на учебния план. 

           ( 3) Директорът представя на Обществения съвет и пред Общото събрание на работниците и 

служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището,  в срок до края на 

месеца, следващ съответното тримесечие. 
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Раздел ІІ. Възпитателна работа в училището  
 

Чл.7  (1) В училищното образование се осъществява възпитателна работа като неизменна част от 

цялостния образователен процес.  

         (2)  Възпитателната работа в училището се осъществява посредством: 

• личността на учителя като основен възпитателен фактор 

• ролята на класния ръководител като възпитателен фактор 

• личностните взаимодействия с другите представители на педагогическите специалисти и 

непедагогическия персонал 

• учебното съдържание и интегрираното  обучение по образователните направления            

• дейността в Часа на класа 

• извънкласни и извънучилищни дейности 

• заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден; 

• различни форми на ученическо самоуправление 

• дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. 

• интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в подготвителна 

група 

         (3) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

осъществяват с  

• институционална политика на училището за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурно образование, изразяваща се в разнообразие от форми за честване на 

празници, училищни кампании, сформиране на клубове по интереси и др. 

• изучаване на теми от Гражданско образование; 

• изграждане на  екипи на класово и училищно ниво за координиране на училищната 

политика с участието на  родители – членове на родителските класови активи и на Обществения 

съвет 

• Работа по проекти с насоченост към здравното, екологичното и интеркултурно образование 

        (4) Ефективното взаимодействие със семейството е приоритет за училището и то се развива в 

няколко направления: 

• Повишаване компетентността на педагогическите специалисти за ефективно общуване с 

представители на семействата; 

• Подпомагане на членовете на семействата за повишаване на педагогическата им 

компетентност в осигуряването на оптимална възпитателна среда за развитие на способностите на 

децата и формиране на поведение съобразно обществените очаквания за нравствена възпитаност; 

• Участие на представители на родителската общност в колективни органи в помощ на 

училището; 

• Активно включване на семейството в училищни дейности – проекти, празници, тържества, 

състезания, екскурзии       
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Раздел ІІІ. Предучилищно образование 
Чл. 8  (1) СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“- град Дупница осъществява задължително 

предучилищно образование при условия и по реда на Наредба №5 от 2016 г. на МОН и осигурява 

възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в първи клас. 

                (2)  Учебната година в предучилищното образование е 12 месеца и започва на 15.09. 

Учебното време е в периода 15.09 – 31.05 и се организира в педагогически ситуации. 

                (3) Началният час за сутрешния прием на децата в подготвителната група е 8.00 ч., а 

крайният час за изпращане на децата е 13.00. За пътуващите с училищния автобус деца е осигурено 

присъствието на учителя до 14.00 часа. 

Чл. 9      (1) Продължителността на една педагогическа ситуация е от 20 до 30 минути. 

                (2) Извън времето за провеждане на педагогическите ситуации учителят организира  

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в съответствие с прилаганата програмна 

система, с цялостната организация на деня. Допълнителните форми са съобразени с интересите и 

потребностите на децата. 

Чл.10      (1) Записването, отписването и преместването в подготвителната група се осъществява по 

чл.7 ал.1 от Наредба №5 от 2016 г. на МОН 

                (2) Децата в подготвителната група могат да отсъстват само по здравословни или други 

уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни 

причини. 

                (3) Отсъствията по ал.2 по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за 

съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите най-малко 1 ден преди 

отсъствието. 

                (4) Извън случаите по ал.3 отсъствие на децата от подготвителната група  е допустимо и 

по времето на ваканциите, определени за съответната година със заповед на Министъра на 

образованието. 

Чл.11      (1)  Процесът на предучилищното образование създава условия за цялостно развитие на 

детската личност и придобиване на знания, умения и отношения, необходими за успешното 

преминаване на детето към училищното образование. 

                 (2) Компетентностите по ал.1 са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, 

обучението и социализацията на децата по образователни направления: 

1. Български език и литература 

2. Математика 

3. Околен свят 

4. Изобразително изкуство 

5. Музика 

6. Конструиране и технологии 

7. Физическа култура 

     (3) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система 

като част от Стратегията за развитието на училището, която се приема с решение на 

Педагогическия съвет. 
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Чл.12   (1) Взаимодействието и сътрудничество между училищната подготвителна група и 

родителите е в дух на сътрудничество 

               (2) Родителските отговорности във взаимодействието  училище – семейство се 

осъществяват по ред и условия, определени в глава VІ на този правилник  

               (3)  Взаимодействието учители – родители се осъществява чрез: 

1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време 

2. родителски срещи – присъствено и/или дистанционно (в електронна платформа) 

3. присъствие и участие на родителите в предучилищното образование 

4. други форми на комуникация – чрез електронен дневник, електронна поща, уведомителни 

писма и друга кореспонденция 

 

Чл.13   (1) Съобразно очакваните резултати по образователните  направления по време на учебната 

година децата може да участват в организирани прояви, изяви и мероприятия по ред и условия, 

регламентирани в Глава ІV, Раздел ІV на този правилник. 

 

Чл.14 (1) В края на предучилищното образование училището  издава Удостоверение за 

задължително предучилищно образование по ред, определен с ДОС за предучилищно образование 

в Наредба № 5 / 2016 г. на МОН 

                (2)  Удостоверението по ал.1 се издава в срок до 31 май на съответната учебна година 

 

 

Раздел ІV. Училищно образование . Форми на обучение 
Чл. 15     (1) Формите на обучение в училището са: 

              1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план; 

              2. индивидуална; 

              3. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят  самостоятелно, 

съгласно Училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с Правилника 

за дейността на училището. 

              4.  комбинирана форма. 

   5. обучение от разстояние в електронна среда 

                (2) Обучението по формите, указани от т.3 от предходната алинея, завършва с полагане на 

изпит пред комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците в 

самостоятелна форма се явяват на изпити на редовна сесия от м. януари до м. февруари /първа 

сесия/ и  през  м. април до м. май – на втора сесия. Учениците могат да преминат в следващия клас 

само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас през съответната учебна година. 

По изключение, когато здравословни/или други причини налагат явяване на ученика извън 

определените сесии, той подава мотивирано искане до директора на училището. Със заповед на 

директора се определят дати за явяване на изпита. 

                 (3) Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в 

самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.  

                 (4) Училището разработва индивидуален учебен план за: 

- ученици в индивидуална форма на обучение; 
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- ученици със СОП, които се обучават в дневна или комбинирана форма на обучение; 

- ученици с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма. 

                 (5) Училището разработва индивидуален учебен план за учебна година с изключение на 

учебния план за учениците, които вземат два последователни класа за една учебна година. 

      (6) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият учебен процес в училището е 

преустановен, след заповед на министъра на образованието и науката, обучението на учениците, 

записани в дневна, вечерна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, се осъществява, 

доколкото е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

                 (7) По избор на ученика при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО и след заповед на 

директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, 

обучение от разстояние в електронна с реда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява  

и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, 

който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да 

посещава училище. 

                (8) Обучението в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

Чл. 16     (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на 

годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

                (2) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не 

постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга 

форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

                (3) При самостоятелна форма на обучение се прилага Училищният учебен план за дневна 

или вечерна форма. 

                (4)  Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение на ученици, навършили 

16 г., може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена със заповед на 

директора  на училището, с изключение на учениците в задължителна училищна възраст. 

                (5) Изпитите по учебните предмети от Училищния учебен план са организирани в 2 сесии 

 

 

Раздел V. Организация на образователно-възпитателния 

процес 
Чл. 17  Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се осъществява 

в границите на установения учебен ден.  

Чл. 18 Според степента на подготовката си учениците се организират в паралелки от първи до 

дванадесети  клас.  

Чл. 19  За учебната 2022/2023 година графикът на учебното време се определя със Заповед № 

РД09-4066/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката.  

Чл. 20 (1) Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните 

изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. То се утвърждава от 

директора на училището не по-късно от три дни преди започване на всеки учебен срок. 
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             (2) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват единствено 

от зам.-директора по УД при определени обстоятелства (отсъствия на учители поради болест, 

законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със заповед на 

директора.  

             (3) Временните размествания в седмичното разписание се поставят на информационните 

табла в училище. 

Чл. 21  (1) Продължителността на учебния час при присъствено обучение за учениците от първи и 

втори  клас е 35 минути.   

             (2) Продължителността на учебния час за учениците от трети и четвърти клас е 40 минути. 

             (3) Продължителността на учебния час за учениците от пети до дванадесети клас е  40 

минути, съгл. чл. 7, ал.9 от Наредба №10/2017 г. на МОН: Когато повече от 30 % от учениците от I 

до VII клас са включени в целодневна организация на учебния ден и/или при организиране на 

обучението на две смени, продължителността на учебния час по ал. 1, т. 3 и 5 може да е 40 минути. 

             (4) Продължителността на малките почивки между часовете е 10 минути, а на големите – 

20 минути. 20-минутната почивка за учениците І и II клас е след първия час; за III и ІV клас е след 

втория час, за учениците  V - VІІ клас – след втория час; за VIII – XII клас – след третия час, като 

междучасията се разминават поради недопускане на струпване на ученици. 

 (5) Продължителността на учебния час при обучение в електронна среда от разстояние е: за 

учениците от първи до четвърти клас – 20 минути; за учениците от пети до седми клас – 30 

минути; за учениците от осми до дванадесети клас – 40 минути. 

Чл. 22  (1) Обучението по общообразователни учебни предмети се осъществява чрез: 

          1. задължителни учебни предмети, избираеми учебни предмети и факултативни учебни 

предмети, организирани съобразно възможностите на училището и интересите на учениците;  

          2. задължителни учебни предмети, избираеми учебни предмети, факултативни учебни 

предмети и профилирана подготовка за учениците от втори гимназиален етап; 

              (2) Училищният учебен план се разработва за всяка паралелка (I – XII клас) през учебната 

2022/2023 година. 

        (3) Учебният план се съхранява най-малко 50 години. 

              (4) Учебните програми за разширена подготовка по общообразователните предмети и по 

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

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

на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално 

самочувствие, патриотичен дух и родолюбие у децата и учениците, като разширяват и допълват 

съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети, се утвърждават от директора 

на училището. 

 

Раздел VІ. Оценяване на резултатите от обучението на  

                  учениците 
Чл. 23  (1) Знанията и уменията на учениците се контролират чрез устни, писмени и практически 

форми на изпитване, както и чрез тестове. 

        (2) Контролът се осъществява текущо и периодично. 
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              (3) Текущият контрол се организира от учителите чрез избрани от тях форми на проверка, 

а периодичният – от учителите, заместник-директора, директора и експертите от регионалното 

управление по образованието. 

              (4) Годишните и срочните оценки се оформят въз основа на цялостната работа на ученика 

по предмета през учебния срок и учебната година. 

              (5) Оценяването на учениците от I – XII клас се осъществява по Наредба № 11 от 2016 г. на 

МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

              (6) Класни работи се провеждат по предварително определен график по български език и 

литература, математика и чужди езици в гимназиален етап и писмени работи за учениците от втори 

до дванадесети клас. Учениците и родителите се уведомяват за тях най-малко една седмица 

съответно след началото на първия и на втория срок.  

              (7) Изпити се организират и провеждат със заповед на директора. Изпитът за промяна на 

оценка при завършване на основно и /или средно образование е за не повече от три предмета. При 

получена слаба оценка ученикът се явява на поправителна сесия. Оценката е окончателна. 

Председателят на изпитната комисия обявява резултатите от изпита до края на работния ден и 

внася оценките в електронния дневник, в Главната книга и в личните картони на учениците;  

               (8) При преписване или установяване на опит за преписване на изпит работата се анулира 

с протокол от квесторите, на който ученикът се подписва. Ученикът няма право да се яви на втора 

дата в рамките на същата изпитна сесия. 

Чл. 24   (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:  

                  1.   при представяне на медицинско удостоверение, заверено от родител и медицински 

специалист в училището, или на документ от спортен клуб, в който членува, заверен от родител и 

директора; 

                  2. със заявление от родител до класния ръководител за срок до три дни в една учебна 

година (по образец); 

                 3. с разрешение на директора по молба/заявление на родител за срок до седем дни за 

една учебна година (по образец). 

               (2) Документите по т. 1 и т. 2 от предходната алинея се представят до три дни след 

завръщане  на ученика в училище след отсъствието му. 

               (3) Отсъствията на всеки ученик се отбелязват от учителите ежедневно в електронния 

дневник,  обработват се от класния ръководител всяка седмица и в графите на електронния 

дневник като отсъствия по уважителни или по неуважителни причини. Справка, разпечатена от 

електронния дневник, се предоставя един път месечно от класния ръководител за информация на 

родителите (след предварителна заявка).   

               (4) Извинителните бележки – от медицински специалисти, от треньори и ръководители на 

клубове, заявленията от родител до класния ръководител и до директора – се обработват от 

класните ръководители и се предават на съхранение в класьор при медицинската сестра, след 

като класният ръководител е обработил всички отсъствия за месеца.  

                (5) Освобождаване на ученика от физическо възпитание и спорт се осъществява само с 

документ от лекуващия лекар или лекарска консултативна комисия. Ученикът уплътнява 

свободните часове с определена програма по предложение на учителя по физическо възпитание и 
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спорт, която не застрашава здравословното му състояние. Директорът със своя заповед определя 

мястото, на което ще бъде ученикът по време на часа. 

Чл.25 (1) За ученик, обучаван в дневна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна 

или годишна оценка по един или няколко учебни предмета, директорът на училището по 

предложение на Педагогическия съвет определя със заповед условията и реда за оценяване на 

знанията и уменията за учебния срок или за учебната година. 

            (2) В случаите, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита  за 

определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може да бъде по-

късно от две седмици след  приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви и на втората 

дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет не 

се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен 

предмет.+ 

            (3) Ученикът повтаря годината, когато няма оформена оценка за първия срок или за 

годината. Учениците от начален етап не повтарят класа. 

 

Чл. 26  На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки. Знанията 

на учениците се оценяват  със система от символи на качествените показатели: 

                Отлично - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; 

в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 

правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при 

решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до краен 

резултат; 

             Добре - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от 

учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и успешно се справя в 

познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в непознати ситуации; усвоена е 

преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в рамките на 

изученото водят до краен резултат 

               Задоволително -  ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните 

програми; в  знанията  и в уменията си той има сериозни  пропуски; усвоени са само някои от 

новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в 

учебната програма, и ги прилага в определен кръг алгоритмизирани и изучавани  в клас ситуации с 

пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци  и рядко водят до краен резултат 

 

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

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

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

                (11) Когато се установи, че учениците по ал. 10 са постигнали изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен 



11 

 

Правилник за устройство и дейност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница – учебна 2022/2023 година 

показател по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се 

преустановява. 

                (12) Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както и 

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

стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците и с Наредба №11 от 2016 г. на 

МОН. 

 

Раздел VІІ. Завършване на клас, етап и степен на образование 
Чл. 27 (1)  След завършване на клас или степен на образование на учениците се издава документ. 

            (2)  На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение за 

завършен клас. 

            (3)  Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование. 

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

удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за 

продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за 

придобиване на професионална квалификация. 

                   2. Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО /със СОП /, завършили обучението си в VII клас, 

получават удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в 

VІІІ клас и на професионално обучение. 

           (5)  1. Учениците, завършили успешно Х клас, получават удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат обучението си във 

втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване на професионална 

квалификация. 

                  2. Ученици със СОП, завършили обучението си в X клас, получават удостоверение за 

завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в ХІ клас и на професионално 

обучение. 

           (6)  1. Учениците, успешно завършили ХІІ клас, придобиват право да се явят на държавни 

зрелостни изпити  

                  2. При подготовка на зрелостните изпити и в изпълнение на чл.103 ал.1 и 2 от Наредба 

№11 от 2016 г. на МОН  и при заявено желание от страна на Обществения съвет, директорът на 

училището определя със заповед до 30 дни преди изпита 3 родители, по предложение на този 

съвет, които могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и 

при допускането и разпределението на квесторите и на зрелостниците в сградата. Не се допускат 

родители до залите в деня на изпита. Не се допускат родители на зрелостници в това родителско 

представителство. 

                  3. Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за средно 

образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно образование е окончателна и 

дава право за продължаване на образованието. 

      4. Зрелостник, който не се е явил или не положил успешно държавните зрелостни изпити 

получава удостоверение за завършено средно образование, което не му дава право да продължи 
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образованието във висше учебно заведение, но може да работи като служител със средно 

образование. 

ГЛАВА   ТРЕТА  

ПРИЕМ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

Раздел I  Планиране и осъществяване на училищен прием 
Чл. 28  (1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна 

година: 

1. броя на паралелките в I и V клас; 

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

информационното и библиотечното осигуряване на училищата и стандарта за финансирането 

на институциите; 

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

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

Чл. 29  (1) За осъществяване на приема в първи клас се прилага система за прием, разработена 

от  община Дупница и разпоредбите на чл.43 на Наредба № 10 за организация на дейностите в 

училищното образование 

             (2) При спазване на водещия критерий децата, за които е подадено заявление за 

приемане в училището, се разпределят в следните групи: 

1. първа група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището и 

постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на 

заявлението; 

2. втора група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от 1 

година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 

години преди подаване на заявлението; 

3. трета група – деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване 

на заявлението; 

4. четвърта група – деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището 

към деня на подаване на заявлението. 

              (3) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-

благоприятен за ученика. 

              (4) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в ал. 2, като 

първо се приемат децата от първа група. 

              (5) Когато с броя на децата в определена група се надхвърля броят на местата, 

определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат според следните 

допълнителни критерии: 

1. дете с трайни увреждания над 50 %; 

2. дете с двама починали родители; 

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

4. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование и не са 

дискриминационни. 

Чл. 30 Прием в 8 клас: провежда се съгласно Раздел ІV в Наредба № 10 на МОН от 2016 г.  
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Раздел ІІ    Преместване на ученици 
Чл. 31  Преместване на ученик e всеки случай на постъпване в друга паралелка на същото или 

друго училище 

1.Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места 

2. От I до VI клас през цялата учебна година; 

3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но 

когато преместването е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок; 

4. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2019 г.) в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи 

предмети са еднакви или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но 

когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок; 

5. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил 

при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност 

от професия. 

6. В особени случаи по т.3, 4 и 5  и след разрешение на началника на РУО, на територията на 

което се намира приемащото училище, премествания  

извън сроковете, посочени в т.3 – т.5 може да се извършват след представяне на документи, 

удостоверяващи причините за преместванията. 

7. През учебната година учениците могат да се преместват и в случаите по чл. 107 и чл. 107 а от 

Наредба 10/2016 г. на МОН 

Чл. 32  При различие между учебните планове учениците от VІІІ-ХІ клас полагат 

приравнителни изпити при условия и по ред, определени със заповед на директора. 

Чл.  33 (1) Ученик се премества при спазване на следната процедура: 

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

до директора на приемащото училище; 

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

която потвърждава възможността за записването на ученика съгласно чл. 108, ал. 1, т. 2 от 

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и 

информира директора на училището, в което ученикът се е обучавал. 

            (2) До пет работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, издава 

удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личното 

образователно дело на ученик в гимназиален етап  и ги предоставя на директора на приемащото 

училище. 

            (3) Директорът на  СЕУ „Св. П. Хилендарски“ – Дупница до три  работни дни  определя 

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

ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за информирано 

съгласие относно различията в учебния план в СЕУ “Св. П. Хилендарски“, град Дупница и 

необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

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

училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 
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              (5) Ученикът се счита за преместен в СЕУ „Св. П. Хилендарски“- Дупница от датата, 

посочена в заповедта на директора. 

 

 

ГЛАВА  ЧЕТВЪРТА  

УЧЕНИЦИ 

 

Раздел І. Права и задължения 
Чл. 34   Учениците имат следните права: 

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

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

            3. да избират профила; 

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

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

            5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

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

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

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

            9. да участват в проектни дейности; 

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

факултативните учебни часове; 

           11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаването 

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на училищния учебен 

план; 

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

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

общността; 

           13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 

           14. да получават стипендии в гимназиален етап след завършено основно образование в 

съответствие с нормативно-определените изисквания. 

 

Чл. 35 Учениците са длъжни: 

             1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания в училище или от разстояние в 

електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните 

технологии, ако присъственият учебен процес е преустановен; 

             2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 

развитието на добрите традиции; 

             3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо 

и психическо насилие; 

             4. да носят подходящо облекло по време на училищни празници и ритуали; 

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

наркотични вещества; 
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             6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източници на повишена опасност; 

             7. да носят ученическата си лична карта в училището и извън него; 

             8. да спазват Правилника за дейността на училището; 

           9. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на учебните 

часове (в това число и часовете от разстояние в електронна среда); 

            10. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове, освен ако учителят 

не е задал задача, изискваща електронен отговор в мобилно приложение или платформа; 

            11. да се явяват в училището с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

ученици и на добрите нрави: да не носят къси панталони/поли и разголени дрехи 

            12. да опазват и поддържат материално-техническата база на училището в добро състояние 

и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми; 

            13. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия; 

            14. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в 

сградата и района на училището и да поддържат със служителите от охраната строго официални 

отношения; 

            15. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия 

звънец; закъснение до 20 минути за първия учебен час се отбелязва с ½  отсъствие по 

неуважителни причини в предвидената за това графа в електронния дневник  на класа; 

            16. да напускат сградата на училището само след разрешение на представител на 

административното ръководство при отсъствие на учител; 

             17. да спазват установения ред в класните стаи по време на учебните часове и през 

междучасията; 

             18. да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс и фитнес уредите и 

съоръженията на открито; 

              19. да изградят ученически съвет на класа; 

              20. да пазят училищното имущество; родителите на ученик, който повреди училищно 

имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок от датата на 

констативния протокол, изготвен от счетоводител, домакин и класен ръководител; за умишлено 

увреждане  на ученика се налага и наказание; 

              21. да бъдат на обществени места с придружител съгласно изискванията на Закона за 

закрила на детето (за учениците, ненавършили пълнолетие); 

              22. да не подсказват и преписват по време на учебния процес и  да не използват готови 

материали като свои; 

              23. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения; 

              24. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни, безалкохолни и 

енергийни); 

              25. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, 

както и по цялото движимо и недвижимо имущество; 

              26. да не чупят контакти и ел. ключове. 

              27. да не пушат в сградата и района на училището 

Чл. 36  (1)   Дежурни ученици в клас: 

1. Задължения: 
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1.1. Да почистват класната дъска в междучасията. 

1.2. Да следят за реда в класната стая (кабинета) в междучасията. 

1.3. Да контролират поддържането на хигиената в класната стая. 

1.4. Да не допускат рушене на училищното имущество. 

1.5. Да следят за изпълнението на заповедта на Директора за забрана на отваряне и надвесване от 

прозорците. 

1.6. Да докладват номерата на отсъстващите ученици за часа. 

 2. Права: 

2.1.Да отправят забележки на нарушителите. Да изискват спазване на реда и правилника от всички 

ученици. 

2.3. При необходимост да се обръщат към дежурния учител или съответния преподавател. 

               (2) Дежурни в коридорите: 

Външният дежурен ученик отговаря за реда в коридора пред класната стая. 

 1. Задължения: 

    1.1. Да осигуряват ред при движението на учениците в поверения участък от коридора и да не 

допускат тичане. 

    1.2. Да изискват движение в дясно по коридорите. 

    1.3. Да не допускат хранене в класните стаи, кабинетите и коридорите. 

    1.4. Да следят за рушене на училищното имущество. 

    1.5. Да изискват тихо и спокойно говорене, без викове. 

    1.6. Да не позволяват игра с топки в сградата на училището. 

  2. Права: 

    2.1.  Да спират нарушителите и им отправят устни забележки. 

    2.2. Да записват имената и класа на учениците, които не спазват реда и правилника и да 

докладват на дежурния учител. 

    2.3. Да сигнализират при по-големи нарушения дежурния учител или ръководството на 

училището. Дежурните ученици в стаите и коридорите отговарят за опазване на имуществото в 

класната стая по време на междучасията. При повреда виновният ученик възстановява щетите 

(ако такъв не бъде установен, щетите се възстановяват от целия клас). 

 

Чл. 37  За нарушение на училищния ред и правилата на добро поведение се считат следните 

провинения : 

1. системни закъснения за час; 

2. подсказване и преписване по време на упражнения, контролни и класни работи, изпити и 

др.п.; 

3. отсъствия по неуважителни причини от учебните часове; 

4. отсъствия по неуважителни причини от общоучилищни мероприятия; 

5. нарушение на установения ред при провеждане на извънкласни дейности; 

6. създаване пречки на преподавателя при изпълнение на служебните му ангажименти; 

7. безотговорно отношение, вандализъм или кражба на училищно и лично имущество; 

8. пушене в сградата и района на училището; 

9. употреба на алкохол и наркотици; 
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10. различни форми на проявено насилие, агресия и тормоз; 

11. прояви на дискриминация; 

12. организиране и провеждане на хазартни игри; 

13. фалшифициране на данни и измама в училищна документация; 

14. обидни изказвания, ругатни, подигравки, унижаващи достойнството 

15. провокативно и агресивно поведение; 

16. неспазване на реда в стола, бюфета, дворните пространства и библиотеката на училището; 

17. неуважително отношение към преподавател или друг служител на училището; 

18. носене на облекло и идване във вид, които не са  подходящи за училището; 

19. заснемане на други лица без тяхно знание и съгласие; 

20. носенето в училище на  оръжие, както и на други предмети, които са източници на 

повишена опасност 

 

Раздел ІІ. Санкции 
Чл. 38  При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното образование, 

настоящия правилник или при допускане на отсъствия по неуважителни причини  на учениците се 

налагат следните санкции: 

                1. „Забележка“ – за: 

  а/  5  отсъствия по неуважителни причини; 

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

  в/  системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

  г/ регистрирани над 3 забележки в дневника за грубо или несериозно поведение в процеса на 

обучение; 

  д/  противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми в училище и извън 

него; 

  е / пушене в сградата и района на училището и консумиране на алкохолни напитки; 

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

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

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

  и/ грубо отношение към участниците в училищния живот, проявено в словесна или физическа 

агресия (заплахи; обиди; подигравки, унижаващи достойнството; прояви на дискриминация; 

саморазправа; вандализъм или кражба на училищно и лично имущество; употреба на алкохол и 

наркотици; създаване пречки на учителя при изпълнение на служебните му ангажименти в реална 

среда и в ОРЕС). 

й/ записване, заснемане и публикуване в социалните мрежи на други лица без тяхното знание и 

съгласие; 

 

                 2. „Преместване в друга паралелка в същото училище“ – за: 

   а/  7  отсъствия по неуважителни причини; 

   б/  възпрепятстване на учебния процес; 

   в/  употреба на алкохол; 
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   г/ особена арогантност към другите участници в училищното общуване – физическа   

саморазправа, психически тормоз и уронване на достойнството и престижа на другите участници в 

училищното общуване в социалните мрежи или по друг общодостъпен начин. 

   

                  3 „Предупреждение за преместване в друго училище“ – за: 

   а/  10  отсъствия по неуважителни причини; 

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

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

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

училището; 

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

   е/  прояви на особена физическа агресия и психическо насилие; 

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

съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

    з/ установяване на фалшифициране на училищeн документ (документ за извиняване на 

отсъствие – за първо провинение; 

                    4. „Преместване в друго училище до края на учебната година“ – за: 

    а/  повече от 15 отсъствия по неуважителни причини; 

    б/  системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

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

    г/  упражняване на физическо или психическо насилие; 

    д/  унищожаване на училищно имущество; 

    е/ установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие – за второ 

провинение; 

                      5 „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на ученик, навършил 

16-годишна възраст – за: 

     а/  повече от 15  отсъствия по неуважителни причини; 

     б/  други тежки нарушения.  

Чл. 39 Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 

насочи за  консултация при училищния психолог след  учебния час, като за това уведомява класния 

ръководител и директора.  

Чл. 40 Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

Правилника, както и когато състоянието му не позволява да участва в учебния процес, той се 

отстранява от училище до отпадането на основанието за отстраняването му. 

Чл. 41 (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя за причината за отстраняване на 

ученика от учебни часове с уведомително писмо. 

              (2) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване 

на проблемното поведение. 

Чл. 42 Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните особености 

на ученика. 

Чл.  43  (1) Санкциите са срочни. 
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              (2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

Чл. 44  Санкциите „Забележка“ и „Преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат 

със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички 

останали санкции – със заповед на директора по предложение на ПС. 

Чл. 45  За откриване на процедура за налагане на санкции директорът чрез класния ръководител 

задължително уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за 

предучилищното и училищното образование – и съответните структури за закрила на детето. 

Чл. 46 Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан или писмено 

да обясни обстоятелствата и фактите, свързани с конкретното нарушение. Изслушването 

задължително се извършва в присъствието на училищния психолог и класния ръководител. 

Чл. 47 (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението на 

класния ръководител или от решението на ПС. 

             (2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а 

заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО 

             (3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на АПК. 

Чл. 48 (1) Наложените санкции се отразяват в електронния дневник на класа и личния картон на 

ученика.  

            (2) Ученик в гимназиален етап, на когото е наложена санкция „Предупреждение за 

преместване в друго училище“, „Преместване в друго училище“ или „Преместване от дневна в 

самостоятелна форма на обучение“, за срока на санкцията се лишава от правото да получава 

стипендия за отличен успех. 

                (3) При налагане на мярката „насочване към училищния психолог“ ученикът няма право 

да напуска територията на училището по време на междучасието, определено за консултацията. 

Чл.  49  (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени. 

              (2) Заличаването се отбелязва в електронния дневник на класа ученическата книжка и в 

личния картон на ученика и в. 

 

Раздел ІІІ. Награди на ученици 
Чл. 50   (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена образователна 

област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции на 

училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с: 

                    1. похвала от директора на училището и Педагогическия съвет; 

                    2. книги или други предмети; 

                    3. похвална грамота и благодарствен адрес до родителите; 

                    4. награда от  дарения за изяви и постижения на ученици.  

         5. „златен медал“ – за ученици, завършили ХІІ клас с успех“ Отличен 6“ през 

гимназиалния курс на обучение и показали отлични резултати на държавните зрелостни изпити. 

               (2) Педагогическият съвет предлага на директора учениците за награждаване  по 

предложение на класния ръководител.  
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Чл. 51    (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на ученици в 

състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, както следва: 

                     - с книги и други предмети; 

                     - с грамота; 

                     - с парична сума при възможност на делегирания бюджет 

 

Раздел ІV. Организиране на посещения на природни обекти, 

прояви, изяви и мероприятия 
 

Чл. 52 (1) Редът и начинът на организиране на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции се определят с този правилник, а 

провеждането им се контролира от директора. 

            (2) При организиране на двудневни екскурзии от учителите и класните ръководители се 

спазват изискванията на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование - Обн. - 

ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.и приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г. 

Долупосоченият комплект документи се подготвя от ръководителите,  като се прибавят към него и  

2.1.  Копие на писмото на  директора на училището до Началника на РУО на МОН за одобряване 

на проект на договор с туроператор съгласно чл. 79, ал. 4 от Закона за туризма за пътуване на 

ученици, внесено в РУО не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на съответното 

пътуване. 

2.2. Заповед на  директора за определяне на ръководителите на екскурзията 

            (3) За всички дейности по организирано извеждане на ученици от населеното място  

на училището се изисква информирано писмено съгласие на родител и разрешение на директора.  

            (4) За навременната организация и разрешаване на пътуването с ученици е необходимо да се 

събере пакет от документи, като:   

1. Ръководителите внасят уведомително писмо до директора 15 работни дни преди началото 

на пътуването  (по образец - Приложение №1), както и проект на договор с туроператор за 

случаите, когато пътуването включва нощувка 

2. Изпращат до родителите на учениците Уведомление с приложена декларация и инструктаж 

(по образец съгласно Приложение 2) 

3. Изготвят списък на учениците – трите имена и дата на раждане   

4. Изготвят списък на застрахованите учениците  

5. Изготвят списък на инструктираните ученици   

6. Прилагат копия на застрахователните полици и списъците към тях 

7. Инициират сключването на  договор с туроператорска фирма  

8. Представят програма на пътуването 

9. Предоставят декларация от медицинско лице (по образец – Приложение №3) 

10. Документи на транспортната фирма, превозваща ученици: 

➢ Договор за туристическо пътуване с превозвача; 

➢ Застрахователна полица „Гражданска отговорност“ 
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➢ Свидетелство за регистрация на превозното средство; 

➢ Удостоверение за категоризация и преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването; 

➢ Удостоверение за техническа изправност на ППС; 

➢ Лиценз за международен автобусен превоз на пътници за чужда сметка; 

➢ Застрахователна полица „Злополука на пътниците в средствата за обществен превоз“; 

➢ Свидетелство за управление на МПС на шофьора на автобуса  

(2) Договор с туроператорска фирма  се изготвя само за пътуванията за повече от 1 ден / с 

нощувка/ 

Чл. 53  (1) Директорът издава заповед за пътуване и заповеди за командировка на учителите   

            (2) На всеки 10 – 15 ученици  се осигурява 1 ръководител.  

            (3) На всеки 5 – 7 деца от подготвителна група се осигурява 1 ръководител 

            (4) Задължително е присъствието на медицинско лице.  

Чл. 54 (1) ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПРИГОТВЯТ В ПАПКА,  която се носи от ръководителите в деня 

на пътуването, и се съхранява 1 календарна година след приключване на пътуването . 

            (2) Веднага след завръщане на групата ръководителят е длъжен да се обади на директора за 

успешното приключване на пътуването. 

Чл. 55    (1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в училищното 

образование, които се провеждат по договор между училището и туроператорска фирма под 

формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски-ваканции 

и други пътувания с познавателна културно-развлекателна, образователна и възпитателна цел 

училището организира по време на ваканциите и в почивните дни, а през учебно време – за не 

повече от 5 учебни дни за паралелка. 

               (2) Ръководителите на туристическите пътувания, медицинският, педагогическият и 

останалият обслужващ персонал, както и представителят на туроператора имат следните 

задължения: 

1. Носят отговорност за опазване на живота и здравето на децата и учениците от момента на 

поемането им в сборния пункт, по време на пътуването и престоя им до връщането им на 

родителите, попечителите, настойниците или на лицата, които полагат грижи за детето. 

2. При настаняване на деца и ученици главният ръководител на туристическото пътуване 

задължително: 

• изготвя поименно разпределение на децата, съответно на учениците, по стаи, което се 

оставя на разположение на рецепцията в обекта на настаняване или на друго подходящо 

място в него; 

• осигурява провеждането от хотелиера или от негов служител на инструктаж на групата за 

местоположението на пожарогасителите и на аварийните изходи на обекта. 

3. Организират храненето на децата и учениците по време на туристическите пътувания  само 

в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните и категоризирани съгласно Закона за 

туризма. 

4. Следят упражняването на водни спортове, ползването на гребни и моторни плавателни 

съдове и други съоръжения за развлекателна дейност да става само с изричното съгласие на 

ръководителя на групата при наличие на правоспособни инструктори и при спазване на 
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изискванията на Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, 

в териториалното море и във вътрешните водни пътища на Република България на 

български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и 

развлечение, както и извършване на водноатракционни услуги с тях, приета с 

Постановление № 293 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.; изм. и 

доп., бр. 33 от 2012 г.).  

5. Ръководителят на групата упражнява контрол за извършване на инструктаж от компетентни 

лица за ползване на съоръженията. 

6. Ръководителите на децата и учениците по време на ползването на съответната водна площ: 

• отговарят за безопасното придвижване на децата и учениците от настанителната база до 

водната площ и обратно; 

• следят за реда и дисциплината по време на ползването на водните площи; 

• преброяват децата преди и след ползването на водните площи, не допускат действия на 

децата и учениците, криещи опасност за живота и здравето им, като при възможност 

и/или при необходимост влизат във водата с децата и учениците от поверената им 

група. 

7. Провеждат на децата и учениците  инструктаж за спазването на основните правила за 

безопасност при ползването на плувните басейни към местата за настаняване и следят да се 

спазва забрана за ползването на басейна нощно време. 

При организирането на транспорт за деца и ученици основно значение има тяхната 

безопасност. С цел обезпечаване на безопасността на пътуването при спазване на всички 

европейски и български нормативи, от фирмите изпълнители: 

• Когато се подготвят и публикуват обществени поръчки, следва да се изисква 

спазването на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превозна пътници и 

товари и разпоредбите на Наредба №33 от 03.11.1999 г за обществен превоз на пътници и товари 

на територията на Р България; 

• Преди всяко пътуване следва да се изисква и проследява наличието на Уведомление 

за бъдещ превоз на деца и/или ученици съгласно чл. 68 и чл.68 а от Наредба №33 от 03.11.1999 г за 

обществен превоз на пътници и товари на територията на Р България, надлежно получено от 

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“; 

• Когато превозът на деца и /или ученици се извършва извън територията на Р 

България, следва да се следи да се спазват изискванията на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за 

международен автомобилен превозна пътници и товари и по-точно изискванията н а чл.55 а и чл. 

57 от Наредбата; 

• Следва да се изисква списък на оборудването на автобусите, който включва всички 

пасивни и активни мерки за безопасност на превозното средство (включително предпазни колани 

на всички седалки с възможност за адаптирането им спрямо възрастта на превозваните деца, 

видеорегистратори, въздушни възглавници, система за блокиране на двигателя при наличие на 

алкохол в кръвта на водача над законно допустимата норма и др.); 

• Следва да се изисква документ за годността на водача да шофира, включително 

наличие на правоспособност и квалификация, както и потвърдена кондиция за упражняване на 

водаческата дейност във всеки един ден от пътуването, включително и с цел предотвратяване на 
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превозното средство под въздействие на алкохол. За целта може да се изисква превозното средство 

да бъде осигурено със система за блокиране на двигателя при наличие на алкохол в кръвта на 

водача над законно допустимата норма; 

• Следва да се изискват всички необходими документи, свързани с легитимното и 

изрядно осъществяване на пътуването, включително списък, съдържащ контактни лица и 

телефонни номера за всяко дете или ученик, участващи в пътуването. 

В допълнение училището като възложител на превоза на деца, следва да обезпечи по 

време на пътуването: 

• Наличие на отговорно лице (придружител), преминало инструктаж за изпълнение на 

служебни задължения в това му качество, в т.ч. в отношения на предприемане на превантивни 

мерки за безопасност по време на пътуването, реакция при настъпило пътно-транспортно 

произшествие, готовност за аварийни ситуации, оказване на първа помощ и др.; 

• Осъществяване на специален инструктаж за пътуващите деца от страна на водача и 

придружителя, непосредствено преди отпътуването, по отношение на безопасността на движение 

по пътищата за времето на пътуването – от настаняването в превозното средство до напускането 

му; 

• Осъществяване на мониторинг от страна на придружаващото отговорно лице по 

отношение на спазването от страна на децата на мерките за безопасност по време на пътуването, в 

т.ч. използване на предпазни и обезопасителни средства. 

 

 

ГЛАВА  ПЕТА 

ПОДКРЕПА  ЗА  ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ  НА  УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 56 (1) Училището осигурява  подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно с 

държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 

            (2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности  на всеки ученик. 

            (3) Училището осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и 

дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение: 

 1. Превенцията на равнище клас: 

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

б./ обучителни дейности с класа с водеща роля на класния ръководител; 

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

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

г./ прилагане на форми на групова работа – дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, споделяне 

на опит; 

д./ използване на подход за работа с връстници – участие на учениците като естествени 

помощници в дейността по превенция /Ученически съвет/; 

е./ открито говорене за насилието и тормоза, и формиране на нагласи и социални умения за 

ненасилствено общуване, емпатия, толерантност, решаване на конфликти; 

ж./ партньорство с родителите; 
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з./ дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната общност. 

 2. Превенцията на равнище училище: 

а./ създаване и актуализиране на етичен кодекс; 

б./ създаване на и актуализиране на единни училищни правила; 

в./ ефективна система за дежурство в училището; 

г./ повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за справяне с тормоза и 

насилието; 

д./ разработване на мерки за привличане на родителите в превенцията за недопускане на  тормоз и 

насилие;  

е/осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, организации и 

специалисти, предлагащи услуги и програми за превенция и противодействие на насилието и 

тормоза в училище. 

           (4) В  училището  обучението на ученици със специални образователни потребности се 

подпомага от ресурсен учител, психолог и логопед, съобразно потребността на  ученика 

           (5) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

              (6) Екип за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 

определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2. т ЗПУО 

 Чл.57  (1) В изпълнение на чл.15, 16, 17 и 18 от Наредбата за приобщаващо образование на МОН в 

училището се осигурява обща подкрепа за личностно развитие, която е насочена към всички 

ученици в, 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; 

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; 

11. логопедична работа. 

             (2) Дейностите по ал.1 т.2, т.3 и т.10  по учебни предмети са насочени към ученици, които 

имат системни пропуски по даден учебен предмет, които са напреднали по даден учебен предмет 

и/или за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа. 

            (3) Допълнителното обучение по чл. 27, ал. 1, т. 1 е насочено към ученици: 

1. за които българският език не е майчин, или 
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2. които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна оценка слаб 

(2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова стойност за успешност при 

национално външно оценяване, както и за ученици, които напредват при обучението по даден 

учебен предмет; 

3. които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три последователни 

текущи оценки слаб (2); 

4. за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа. 

             (4) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява 

родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

             (5) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

училището е преустановен, след заповед на министъра на образованието и науката, подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците в зависимост от спецификата си се осъществява, 

доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда. 

 

 

ГЛАВА  ШЕСТА 

ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  РОДИТЕЛИТЕ 

Чл. 58       (1) Родителите имат право: 

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

децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването им 

към общността; 

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

педагогическите специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни 

време; 

                      3. да се запознаят с УУП; 

                      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 един път годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

училището по въпроси, свързани с образованието; 

                      6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на училището; 

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

                      8. да участват в родителските срещи. 

Чл. 59      (1) Родителите са длъжни: 

1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст в 

училище, като своевременно уведомяват училищната институция в случаите на отсъствие на 

детето;  
2. при извънредни обстоятелства, когато присъственият образователен процес в 

училището е преустановен, да осигурят на децата и учениците условия за обучение от разстояние в 

електронна среда, както и тяхното присъствие и устройство за работа за обучение 

                      3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна 

среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 
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                      4. да спазват Правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му 

от страна на детето; 

                      5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

                      6. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 

                      7. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 

известяването от класния ръководител. В случай че щетата не се възстанови в регламентирания 

тридневен срок, се прекратяват правата на ученика към училището, след решение на ПС; 

                     8. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 

осъществяването на дейности по закрила на детето.  

                     9. да заверяват с подписа си медицинската бележка, издадена от лекар и 

удостоверяваща уважителните причини, поради които ученикът е отсъствал от училище. 

               (2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да 

гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

               (3) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически 

специалисти при реализирането на дейностите по прилагане на Наредбата за приобщаващото 

образование. При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на 

дейностите по чл. 45 от гореспоменатата наредба, директорът на училището  писмено сигнализира 

дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на  ученика за предприемане на действия. 

               (4) В случай, че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един 

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

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

с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както и  

адрес и контакти на лицето. При неизпълнение от страна на родителя на това задължение, както и в 

случаите, когато родителят / лицето не може да бъде открит на посочения адрес, директорът на 

училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане" по настоящия адрес на ученика за 

предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

 

ГЛАВА СЕДМА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ  СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Раздел І. Права и задължения 
 Чл. 60   (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 

                  -  да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

                  - да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

                  - да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

                  - да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 

                  - да повишават квалификацията си; 
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                  - да бъдат поощрявани и награждавани. 

                  - да получават информация от директора на училището,  регионалното управление по 

образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за 

поддържане и повишаване на професионалната си квалификация. 

                 (2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

          -  да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения, включени в длъжностната характеристика както в училище, така и когато 

присъственият образователен процес в училище е преустановен и да осъществява обучение от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата за информационните и 

комуникационните технологии; 

                    - да преподават на книжовен български език и да подпомагат децата и учениците при 

овладяването и прилагането на книжовноезиковите норми при обучението по всички учебни 

предмети с изключение на чужд език, майчин език/ когато е различен от български език/ и на 

учебните предмети, които се изучават на чужд език, съгл.чл.8 ал.1 от Наредба №6/11.08.2016г. на 

МОН 

                     - да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и 

при избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 

                   - да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС; 

                   - да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на 

други дейности, организирани от училището; 

                   - да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни; 

                   - да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с 

цел подобряване на качеството на образованието; 

                   - да дават мнения и предложения за развитието на училището; 

                   - да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения.  

                   - да уведомяват в деня на отсъствието или на следващия ден до обед директора, когато 

се налага да отсъстват от учебни часове за осигуряване на заместник с цел недопускане на 

свободни часове;  

                  - да участват в работата на Педагогическия съвет; 

                  - да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 

                  - да не ползват мобилен телефон по време на учебен час; 

                  - да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него 

при провеждане на дейности, в които участват ученици; 

                      - да се явяват на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението им на 

учител и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринасят за 

създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

                      - да не внасят в училището оръжие и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 
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                      - да вписват в електронния дневник ежедневно действително взетите часове и 

конкретната тема на урока; при неспазване на определения срок часовете се приемат за 

незаработени и на учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях; 

                      -  за учебната 2022/2023 година дневниците на класовете са само в електронен формат 

– Админ плюс, съгл. Наредба № 8                     

                      - да водят коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на 

горепосочената наредба на Министерството на образованието и науката; 

                      - да водят правилно електронния дневник на класа, който е официален документ; 

                      - чрез административното ръководство да уведомяват незабавно общинската служба 

за социално подпомагане за ученици, нуждаещи се от закрила; да уведомяват директора за 

ученици, нуждаещи се от специална закрила; 

                      - да изпълняват решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за 

управление на образованието; 

                     - да не отклоняват ученици от учебния процес; 

                     - да не прилагат форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не 

накърняват личното им достойнство; 

                      - да подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си; 

                      - да не организират и да не осъществяват политическа, религиозна и противодържавна 

дейност с учениците и колегите си в училище; 

                      - в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подават писмена 

декларация пред директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна 

година са предоставяли образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на 

конфликт на интереси. 

                     - да познават и спазват Етичния кодекс на общността; 

                     - учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците 

вещи; 

                      - всяка учебна година до 14 септември да изготвят годишно тематично разпределение 

на учебния материал по предметите, които ще преподават, като при необходимост правят 

преструктуриране; 

                       - да работят за обогатяването и усъвършенстването на материално-техническата база 

на училището; 

                       - да дават консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 

                       -  да се провеждат консултации  от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии за ученици, неприсъстващи в 

реалните часове.  

                       - да не натоварват учениците с допълнителни часове за преподаване на учебния 

материал извън седмичното разписание, графика за часовете ФУЧ. 

  - да работят по проекти по ОП и НП на МОН 

  - да участват като квестори в провеждането на НВО и ДЗИ 

              (3) Учителите, полагащи дежурство в училищните автобуси по график, утвърден от 

директора на училището, имат следните задължения при придружаването на пътуващите ученици: 
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1. Пътуват с автобусите за придружаване на учениците по утвърдения от директора график, като 

отбелязват в дневника на водача на автобуса информация за броя пътуващи ученици. Декларират 

познаването на графика с подписа си. 

2. Придружаващите учители носят отговорност за здравето и живота на децата и учениците по 

време на дежурството си в автобуса. Не допускат ставане на учениците от седалките по време на 

пътуване. 

3.  Преди потегляне на автобуса проверяват учениците, здравословното им състояние, припомнят 

им правилата за безопасно поведение в автобуса и на пътя 

4.  След пристигане и при напълно спрял автобус разрешават на учениците да слязат от автобуса, 

като подпомагат малките ученици и децата.  Изчакват ги да заемат безопасно място на уличното 

платно за среща с родител /за ученици в ПГ и начален етап/, след което ученическият автобус 

потегля. 

5.  При спешен случай и наложително отсъствие, невъзможност за пътуване, веднага се уведомява 

училищното ръководство за осигуряване на заместващ. 

6.  При възникване на конфликтни ситуации между ученици придружаващият учител е длъжен да 

разреши конфликта, след което да уведоми класния им ръководител, при необходимост – и 

директора. 

7. В случай на инцидент на пътя веднага уведомява директора на училището или негов заместник.  

 

Раздел ІІ. Класни ръководители 
Чл. 61       (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 

                         1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на 

учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и 

своевременно да информира родителите им както по време на присъствения образователен процес, 

така и когато поради извънредни обстоятелства, той е преустановен и се осъществява от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии; 

                         2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема 

превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

                         3. да контролира посещаемостта на учениците от класа; 

                         4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, 

както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на санкция и други мерки по този 

правилник; 

                         5. да информира  родителите за възможностите и формите на допълнително 

консултиране по учебните предмет, както и да ги запознава с предприетите конкретни дейности за 

превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и/или за превенция на 

обучителните затруднения и ги информира за резултатите от изпълнението им. 

                         6. да организира и провежда родителска среща в училище или дистанционно; 

                         7. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да 

организира и провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 

                         8. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на 

учениците от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 
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                         9. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в 

класа; 

                         10. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа, както и да 

вписва необходимата информация в електронния дневник; 

                         11. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с 

училищния учебен план; 

                       12. да изпълнява нарежданията на директора, които се отнасят за класа, и да се грижи 

за опазване на училищното имущество;  

                       13. Определя отсъствията на учениците като такива по уважителни причини след 

представяне на медицинска бележка, подписана от родител и заверена от медицинското лице в 

училището; 

                       14. Ежемесечно, до 5-то число, предоставя на директора информация за предходния 

месец за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа по 

неуважителни причини с цел налагане на наказания на родителите по реда на чл.347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, което е част от процедурата, регламентирана с 

Решение № 373 от 5 юли 2017 г. на Министерския съвет /за класните ръководители на ученици в 

задължителна училищна възраст /; 

                     15. Ежемесечно обработва извинителните бележки – от медицински специалисти, от 

треньори и ръководители на клубове, уведомленията от родител до класния ръководител и 

заявленията до директора и ги поставя на съхранение в папка в учителската стая на обособено 

място за всяка паралелка, след преглед и заверка от медицинската сестра в рамките на текущия 

месец; 

                       16. При вписване на информация в дневника на паралелката си се съобразява с 

нормативната уредба, отнасяща се за отсъствията на учениците: 

• Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

• 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. 

• Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице уважителна 

причина по чл. 62, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по 

имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините 

за отсъствието. 

• Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в електронния дневника на класа, за 

гимназиален етап – и в личните картони на учениците. 

                    (2) В началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция класният 

ръководител провежда родителска среща по безопасни условия и възпитание на труд;. 

                    (3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

информация на родителите относно графика за приемното време и консултации на учителите в 

училище и ги запознава с училищните нормативни документи и графици, с предприетите и 

реализирани мерки от МОН и ръководството на училището за олекотяване на ученическите раници 

и наличието на ученически шкафчета, учебни комплекти, електронно четими учебници и др. 
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17. На първата родителска среща за учебната година учителите предоставят информация 

на родителите относно начина им на работа при евентуално преминаване към обучение в 

електронна среда 

 

 

ГЛАВА  ОСМА 

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРА, УЧИТЕЛИТЕ И ДРУГИТЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Чл. 62. (1) Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и 

обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 

изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 

               (2) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“- 

град Дупница се осъществяват на училищно ниво. 

                 (3) Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с 

цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка 

на учениците. 

 Чл. 63.   (1) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на 

квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни организации, чиито 

програми за обучение са одобрени от МОН. 

                (2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти по ал. 1 се измерва 

чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от 

квалификационни кредити се определя с Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.  

               (3) Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по 

програми на организациите по ал. 1 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на 

атестиране. 

              (4)  След осъществена външна или вътрешна квалификационна дейност педагогическите 

специалисти попълват карти за отчитане на външната и вътрешноинституционална  квалификация, 

предоставят получените сертификати и удостоверения, материалите от обучението и споделят 

добри педагогически практики на заседания на методическите обединения и ПС. 

 

ГЛАВА  ДЕВЕТА  

ОРГАНИ  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ ,  КОНТРОЛ, ОРГАНИ  ЗА  СЪУПРАВЛЕНИЕ И ПОМОЩНО-

КОНСУЛТАТИВНИ ОРГАНИ 

Раздел І. Директор 
Чл. 64 (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност на институцията 

в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

            (2) Директорът е педагогически специалист. 
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            (3) Директорът, като орган на управление и контрол на общинско училище, изпълнява 

своите функции, като: 

1. организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с обучение, възпитание и 

социализация в институцията; 

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 

3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното 

управление на образованието; 

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на вътрешна 

оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения в работата 

на институцията; 

5. определя училищния план-прием; 

6. контролира дейности, свързани със задържането на децата и учениците от институцията, 

подлежащи на задължително обучение и с организирането и изпълнението на приема; 

7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за задължително предучилищно 

образование, за завършен клас, за степен на образование; 

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните 

работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен срок 

от овакантяването им; 

11. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на 

професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти; 

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира 

изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с 

бюджетните средства, за което се отчита пред финансиращия орган, информира Педагогическия 

съвет, социалните партньори и обществения съвет; 

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и 

контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал; 

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, 

възпитание и труд; 

19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията, като 

създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията; 

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности; 

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 
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22. представлява институцията пред органи, институции, организации и лица и сключва договори с 

юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му 

правомощия; 

23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за 

предучилищното и училищно образование. 

24. Ежемесечно, до 15-то число, предоставя на кмета на общината информация за предходния 

месец за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа по 

неуважителни причини с цел налагане на наказания на родителите по реда на чл.347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, което е вменено като задължение с Решение № 373 

от 5 юли 2017 г. на Министерския съвет за създаване на механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

 Чл. 65 (1) При управлението и контрола на учебната, учебно-възпитателната и административно-

стопанската дейност директорът се подпомага от двама заместник-директори УД и един 

заместник-директор АСД. 

              (2) Функциите на заместник-директорите се определят от директора в длъжностната 

характеристика и заповеди; 

 

 

Раздел ІІ. Педагогически  съвет            
Чл. 66  (1) ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ, като специализиран орган за разглеждане и решаване 

на основни педагогически въпроси в училището: 

                      1. приема Стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен 

към нея план за действия и финансиране; 

                      2. приема Правилника за дейността на училището; 

                      3. приема Училищния учебен план; 

                      4. приема формите на обучение; 

                      5. приема Годишния план за дейността на училището; 

                      6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

                      7. набелязва и приема мерки за повишаване на качеството на образованието; 

                      8. приема Програма за превенция за ранното напускане на училище; 

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

учениците от уязвими групи;  

                    10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

                    11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ; 

                    12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци; 

                    13. определя ученически униформи по предложение на Училищното настоятелство; 

                    14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на 

училищната общност; 

                    15. запознава се  с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение; 
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                    16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на 

усвояване на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел 

подобряване на образователните резултати. 

         17. приема атестационната карта и картата за диференцирано заплащане 

               (2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на 

училището 

  

Раздел ІІІ. Обществен съвет 
Чл.  67.  (1) С цел създаване на условия за активни функциониращи общности и в изпълнение на 

чл.265 на ЗПУО към училището се изгражда ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ. 

               (2) Общественият съвет е орган за подпомагане развитието на училището и за граждански 

контрол на управлението му. 

               (3) Представителите на родителите, участници в обществения съвет, са лица за контакт 

относно въпроси и проблеми от страна на родителите, които са свързани с образованието, 

възпитанието и социализацията на техните деца, ориентирани към интереса и към мотивацията им, 

към възрастовите и социалните промени в живота им, както и към способността им да прилагат 

усвоените компетентности на практика. 

              (4) Представителите на родителите, участници в обществения съвет информират 

родителите от техните класове за резултатите от заседанията на обществения съвет и взетите 

решения. 

Чл.  68. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител 

на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от 

съответната институция. 

               (2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на училището. На събранието се определя броя на представителите на родителите и се 

избират и резервни членове на обществения съвет. 

               (3) Председателят на Обществения съвет се избира от членовете му. 

               (4) Членовете на Обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от три години.  

Изграждането на обществения съвет се осъществява съгласно изискванията на чл.266 на ЗПУО, а 

дейността му се базира на разпоредбите на чл.267, чл.268, чл.269 и чл.270 от ЗПУО. 

Чл. 69. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

                (2) С право на съвещателен глас в работата на Обществения съвет на училището участват 

поне трима представители на ученическото самоуправление. 

              (3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на 

юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл.  70.  (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на Обществения 

съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

              (2) Директорът е длъжен при поискване от Обществения съвет да предоставя всички 

сведения и документи, необходими за дейността му. 
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              (3) При необходимост, директорът може да отправи искане до председателя на 

Обществения съвет за свикването му. 

 

 

Раздел ІV. Училищно  настоятелство 
Чл. 71. (1) УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО е независимо доброволно сдружение за 

подпомагане на дейността на училището.  

                (2) Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието 

му срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми. 

              (3) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите 

 

Раздел V. Училищен ученически съвет 
Чл. 72.    (1)  Съставът на УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ на класа се определя от учениците чрез явно 

гласуване всяка учебна година. 

              (2) Ученическият съвет на класа: 

                       1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 

                       2. съдейства за спазване на правата на учениците; 

                       3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 

                (3) Председателят или заместник-председателят на Ученическия съвет на класа е член на 

Училищния ученически съвет. 

                (4) При внасяне на предложение за наказание на ученик от класа класният ръководител го 

съгласува с Ученическия съвет на класа. Ако има различие, се внасят и двете предложения. 

Чл. 73.    (1) Училищният ученически съвет се  състои от председателя и заместник-председателя 

на ученическите съвети на всеки клас и се ръководи от председател и заместник-председател, 

които се избират за срок от 4 години. Изборът им се осъществява от Училищния ученически съвет. 

              (2) Училищният ученически съвет: 

                        1. работи съгласно Правилник за дейността на Училищния съвет, изготвен от 

неговите членове 

2. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в училището; 

                        3. участва в награждаването и наказването на учениците; 

                        4. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност; 

                        5. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия; 

                        6. изготвя график за дежурство на ученици за І и ІІ учебен срок по етажи и 

прилежащи територии на училището и отразява нарушенията в дневник. 

               (3) Училищният ученически съвет има право: 

                        1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по 

негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт; 

                        2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за 

подобряване на образователно-възпитателен процес. 
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                 (4) По преценка на директора на училището председателят и заместник-председателят на 

Училищния ученически съвет  могат да участват в заседание на Педагогическия съвет със 

съвещателен  глас. 

 

 

 

ГЛАВА  ДЕСЕТА 

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД 

 

Чл. 74.   (1) Учениците са длъжни: 

                   1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и 

хигиена и противопожарна охрана; 

                   2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им 

известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги 

спазват; 

                  3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване с училищните автобуси и 

в обществения транспорт; 

                  4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 

правилата за вътрешния ред и дисциплината в училището, като изпълняват стриктно дадените им 

указания в това направление; 

                 5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 

                 6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 

                 7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на 

общежитието. 

              (2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 

                 1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 

                 2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите 

родители; 

                   3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни 

близки без предварително съгласие на родителите; 

                   4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и 

контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или на 

материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие и 

тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 

                   5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател; 

                   6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи; 

                   7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят 

доброто име на училището. 

        8. в условията на противоепидемиологична обстановка да носят лични предпазни 

средства (маски) и да спазват хигиенните правила (дезинфекция на ръцете и др.) 
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               (3) Учениците със специални образователни потребности се извеждат от училищната 

сграда при евакуация по ред, установен в училищния Правилник за безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд и със съдействието на класните ръководители, психолога и  ресурсния 

учител. 

               (4) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване 

на околната среда, труд и техника, специалните предмети и ФВС да разработят инструктаж и да 

запознаят учениците в часовете си. 

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора по административните въпроси. 

 

                 

ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 

§2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет и утвърждаването му със 

заповед на директора. Директорът на училището организира запознаване на всички учители, 

ученици, родители и служители в училището с правилника. 

§3. Всички учители, служители и ученици в училището са длъжни да спазват правилника. 

§4. Неразделна част от настоящия Правилник са Училищните правила за работа в условията 

на COVID-19 

§5. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол № 12 от 12.09.2022 

г. и е утвърден със заповед № 2021/14.09.2022 г.  
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• Заявление образец до класния ръководител – ползване на 3 дни по уважителни 

причини 

ДО 

Г-Н/Г-ЖА .......................................... 

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА .................КЛАС 

В СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От ............................................................................................................/трите имена/ 

Родител на ............................................................................................. /трите имена/ 

Ученик/ученичка от ....................клас 

 

УВАЖАЕМИ/А   ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ......................................................................., 

Моля да разрешите отсъствието на сина/дъщеря ми в периода ............................................., в който 

се включват ....................броя учебни дни. 

Мотиви:............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

/ описват се причините, налагащи отсъствието/ 

 

До тази дата синът/дъщеря ми е ползвал/а ................броя дни 

Надявам се да приемете изложените причини за основателни и да разрешите отсъствието! 

 

С уважение, 

Подпис: .............................                                                    Дата ......................................... 
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• Заявление образец до директора – ползване на 7 дни по уважителни причини 

ДО 

ДИРЕКТОРА  

НА СЕУ “СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

От ............................................................................................................/трите имена/ 

Родител на ............................................................................................. /трите имена/ 

Ученик/ученичка от ....................клас 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Моля да разрешите отсъствието на сина/дъщеря ми в периода ............................................., в който 

се включват ....................броя учебни дни. 

Мотиви:............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

/описват се причините, налагащи отсъствието/ 

 

До тази дата синът/дъщеря ми е ползвал/а ................броя дни 

Надявам се да приемете изложените причини за основателни и да разрешите отсъствието! 

 

С уважение, 

Подпис: .............................  
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Приложения към Раздел IV 

Приложение 1 - уведомително писмо до директора 17 работни дни преди 

началото на пътуването  (по образец) 

 

 

 
СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info , souphd@abv.bg 

 

Вх. №…………… 

Дупница, ……….г. 

  

ДО  

ДИРЕКТОРА 

НА СЕУ “СВ. П. ХИЛЕНДАРСКИ“, ГРАД ДУПНИЦА 

 

Относно: Съгласуване на пътуване по маршрут Дупница – ……………. - Дупница с 

образователна, възпитателна, културно-развлекателна и познавателна цел с ученици от ……. 

клас  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

Във връзка с изискванията на Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с 

обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, Ви информираме за  следното: 

1. На ………………… г. ще се проведе посещение на исторически и природонаучни обекти с 

образователна, възпитателна, културно-развлекателна и познавателна цел в град /местност  от ….. 

ученици в СЕУ „Св Паисий Хилендарски“, град Дупница с  …… ръководители и медицинско 

лице. 

2. Групата ще пътува по маршрут: Дупница – ……………. - Дупница. Пътуването ще се извърши в 

светлата част на денонощието. 

3. Начален пункт – час и място на тръгването: ………. г.; 8.00 ч.; заден вход на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница 

 Очаквано време на завръщането: …………. г.; 19.00 ч.; заден вход на СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, град Дупница 

4. Настаняване на групата/брой нощувки: няма. 

5. Хранене на групата: пакети суха храна. 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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6. Транспортът ще се осъществи с автобуси: 

• Марка /номер 

лиценз  № 3……………… 

удостоверение  № …..   за категоризиране; 

удостоверение за техническа изправност на ППС №…. с Протокол №….. 

• Удостоверение № …  за преминат допълнителен преглед за проверка на оборудването на 

автобус за случаен, специализиран и превоз за собствена сметка на деца и /или ученици; 

• свидетелство за регистрация № ….. 

• свидетелство за управление на МПС ; 

• комбинирана полица за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ – 

застрахователна компания № BG/…… 

• полица № BG/….. за задължителна застраховка  

          „Злополука“ на пътниците от застраховател …….. 

7. Учениците са застраховани със застраховка „Злополука“ за учащи и деца в 

………………………………………………… с адрес: …………………………. ЕИК …………….. 

8. Пътуването е организирано от ….., класни ръководители, съответно на …. класове. 

9. Не се налага преструктуриране на учебното съдържание, тъй като ….......... г. е неучебен ден.  

10. Декларираме, че са събрани писмените декларации от родителите, настойниците или 

попечителите или лицата, които полагат грижи за дете, че са запознати с програмата на 

туристическото пътуване и че са съгласни децата да участват в него. Учениците са инструктирани 

за безопасност и култура на поведение при провеждане на ученически пътувания, а родителите им 

са запознати и съгласни със съдържанието на инструкцията. 

Прилагаме:  

1. Списък на учениците и ръководителите; 

2. Приложение №2 към чл. 4, ал. 2 (уведомително писмо, декларация и инструктаж) -  …. бр. 

3. Документи на превозвача 

4. Копия на застрахователните полици за сключена медицинска застраховка. 

С уважение, 

1. …………, кл. р-л на …….. клас                                              ……………… 

2. ………….., възпитател – …. клас                                               ……………… 

 

 

 

 



44 

 

Правилник за устройство и дейност на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница – учебна 2022/2023 година 

Приложение 2 – Уведомление с приложена декларация и инструктаж  

 
(Приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 от НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с 

обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование) 

 

Уведомително писмо – декларация до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за дете 

До г-н/г-жа ..............................................., родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) 

Предлагаме Ви: 

1. Оферта (програма) за пътуване с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел.  

2. Декларация за съгласие за участие на детето/ученика в туристическото пътуване/екскурзията. 

3. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на туристическото пътуване/екскурзията. 

Оферта (програма) за пътуването: 

Период: ………………. г. 

1. Групата пътува по маршрут: Дупница – ………….– Дупница  

1.1. Начален пункт – час и място на тръгването: ……. ч.; заден вход на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

1.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането: …………….;  

1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: ………………..; 

1.4. Очаквано време на завръщането: …… ч.; заден вход на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

2. Настаняване на групата/брой нощувки: няма 

3. Хранене на групата: храна от вкъщи (сухи пакети) 

4. Транспортът ще се осъществи с лицензиран автобус  

5. Децата/учениците са застраховани със застраховка „Злополука“ за учащи и деца в ..………………………………… 

• застрахователна полица №…………………….. 

• застрахователна полица №………………………. 

6. Пътуването е организирано от ………………………………….. 

7. Цена: …. лв. (…… лева) 

7.1. Цената включва: транспорт, медицинска застраховка, музейни такси и др. 

7.2. Цената не включва: входните такси на посещаваните обекти по програмата 

8. Плащания: до …..2018 г. на туроператора  

9. Децата трябва да носят: удобни дрехи и обувки, съобразени със сезона и удобни за пътуване; вода, суха храна. 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От............................................................................................................................. ................................................... 

родител(настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) 

на/за......................................................................................................................................................от...........клас на СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“, гр. Дупница. Запознат/запозната съм с условията за провеждане на туристическото пътуване по 

маршрут Дупница – …………. – Дупница за периода ……… г., организирано от Туроператор ………………. и съм 

съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани 

хронични заболявания, не е контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна 

възраст и може да вземе участие в туристическата програма съобразно чл. 11 от Наредбата за детските и ученическите 

туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми има хронични заболявания – 

алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични припадъци или др. 

Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на детето/ученика по време на 

пътуването по маршрут Дупница – …………. – Дупница и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в 

него. 

 

Дата: ..................................г.                                                          Декларатор:…………………………                          
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ИНСТРУКТАЖ 

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически туристически 

пътувания с обща цена 

Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и ученическите 

туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и 

пребиваването в населените места и туристическите обекти, които се посещават: 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни: 

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата; 

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата програма; 

в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или 

инциденти; 

г) да се движат в група, придружавани от учител; 

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата; 

е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция; 

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата; 

з) да пресичат улици само на определените за целта места; 

и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за друг и да си 

помагат при необходимост; 

к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването; 

л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната база, в която 

нощуват и се хранят. 

2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено: 

а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 

б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга, част от 

пътуването, както и с други външни за групата лица; 

в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност. 

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

На учениците се забранява: 

1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира 

ръководителят на групата. 

2. Вдигането на шум. 

3. Блъскането при качване и при слизане. 

 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА! 

 

...................................................................................................................................................................... 

(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете) 

 

....................................................................................................................................................................... 

(подпис на ученика) 
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Приложение 3 – Декларация от медицинско лице  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Долуподписаната, ……………………, медицинска сестра, осигуряваща здравното 

обслужване на учениците от СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, във връзка с  

пътуване по маршрут Дупница – …………….. – Дупница на ………………… г.  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Всички ученици, участници в мероприятието, са клинично здрави, не са в контакт със 

заразно болни.  

2. Ще спазвам изискванията на чл. 4. (7) от Наредба за детските и ученическите туристически 

пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование от 27.12.2016 г. и ще осигуря медицинска чанта с необходимите 

лекарствени средства за оказване на спешна медицинска помощ. 

 

Дата: ……………………………..  

Декларатор: ……………………. 

(…………………………….) 

 


