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ПРАВИЛНИК 

за дейността на СУ “Димитър Благоев” – Свищов 

през учебната 2022  – 2023 година 

 
Глава първа 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

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

обучение и възпитание в училището, конкретизира правата и задълженията на учителите и 

учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование. 

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

зачитане и уважение на човешката личност. 

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

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

територията на училището. 

Чл.3. СУ “Димитър Благоев” е: 

(1) Средно училище; 

1.средищно училище 

2. със седалище – гр. Свищов – 5250, ул. “Петър Ангелов” № 17; 

3. с Булстат – 000122431; 

4. и банкова сметка и банкова сметка № BG65SOMB91303136684501- Общинска банка 

(2) Със следните профилирани паралелки: Профил ‘’Софтуерни и хардуерни науки”с прием 

след  VІІ  клас  и  професионална  паралелка  специалност„Компютърна  графика“,  професия 

„Компютърен график“. 

(3) Документите за системата на предучилищното и училищното образование се изготвят в 

съответствие   с   Наредба   №   8   за   информацията   и   документите   за   системата   на 

предучилищното и училищното образование 

(4) Информацията за дейността на институцията се отразява и съхранява в модул 

"Институции"  от  НЕИСПУО  като  списък- образец,   който   служи   за  отразяване  на 

информация за институцията, организацията на образователния процес за учебната година 

и установяване на съответствието ѝ с нормативната уредба в системата на предучилищното 

и училищното образование. Списък-образецът съдържа информацията, посочена в 

приложение № 1. 

1. При първоначалното въвеждане на информацията за дете/ученик в НЕИСПУО за него се 

създава електронен профил в образователния домейн на МОН. 

2. Електронният профил на ученика е личен и следва детето/ученика независимо от 

институцията в системата на предучилищното и училищното образование, в която се 

обучава. 

3.  Документите за дейността на институцията се отнасят до административния  и 

образователния процес в нея. Видовете,предназначението, съдържанието на информацията 

в основни реквизити, сроковете за съхранение и формата на водене на документите за 
дейността на институцията са определени в приложение № 2. на НАРЕДБА № 8 

(5) Училището издава следните официални документи: удостоверение за завършена 

подготвителна група, удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно образование 

след VII клас, удостоверение за завършен I-ви  гимназиален етап, диплома за средно 

образование, удостоверение за професионално обучение и сертификат на Кеймбридж. 

Чл.4. В СУ “Димитър Благоев” обучението се провежда в предучилищно и в училищно 

образование: 

(1).  Предучилищното  образование  създава  условия  за  придобиване  на  съвкупност  от 
компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на 

детето към училищното образование. 

(2) Училищно образование според степента е основно и средно: 
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1. Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от  I до VII клас 

включително в два етапа, както следва: 

1.1. начален – от I до IV клас включително; 

1.2. прогимназиален – от V до VII клас включително. 

2. Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас 

включително в два етапа, както следва: 

2.1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително; 

2.2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително. 

В гимназиалната степен обучението е профилирано. 

Чл.5. В училището е въведена целодневна организация на учебния ден в начален и в 

прогимназиален етап. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с 

форми  на  самоподготовка,  занимания  по  интереси  и  организиран  отдих  и  физическа 

активност 

Чл.6. (1) Училищен план-прием - определя се преди началото на учебната година от 

директора на училището при условията и по реда на Държавния образователен стандарт за 

организацията на дейностите в училищното образование и при спазване на Държавния 

образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на училищата. 

В училището се осъществява следният прием: 

1. Група за задължително предучилищно образование - предучилищното образование е 

задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 6 - годишна 

възраст на детето, като родителите избират една от формите по Чл.67 от Закона за 

предучилищното и училищното образование – полудневна форма на обучение. 

2. В І клас – училищното обучение започва на 7 години, навършени в годината на постъпване 

в първи клас, или на 6 години по желание на родителите. Началото на училищното 

образование може да се отложи с една учебна година, когато здравословното състояние на 

детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, определен в държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование. 

3. Когато броят на местата за I клас в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя 

на  децата  от  прилежащия  район  за  обхват  на  училището  от  списъка,  които  следва  да 

постъпят в I клас, преди утвърждаването на училищния план-прием директорът, след 

съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на регионалното 

управление на образованието за възможността за осигуряване на целодневна организация за 

всички ученици. Над утвърдения училищен план-прием може да се приеме ученик в I клас 

съгласно Чл.46 от Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование 

4. След завършено основно образование – VII клас: 
(1) Записването на ученици през учебно време се допуска по изключение при наличие на 

свободни места. 

(2) Условията и редът за приемане и преместване на учениците от І до ХІІ клас се определят 

с Държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното 

образование. 

(3) При преместването си учениците от І до VІІ клас включително не полагат приравнителни 

изпити. 

(4) При преместването си учениците от VІІІ до ХІІ клас включително полагат приравнителни 

изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище и училището, от което 

ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни 

планове. 

(5) Учениците от училища в чужди държави участват в класирането за определените по 

държавен план-прием места в VIII клас с правата и задълженията на учениците от системата 

на предучилищното  и  училищното  образование.  Балът  им за класиране се формира при 

условията на Чл.57 и Чл.58, като вместо оценките от свидетелството за основно образование 

се включват оценките по съответните учебни предмети от удостоверението за признаване по 
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Чл.110, ал.1 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците. 

(6) Ученици от училища в чужди държави, които имат българско гражданство, но са 

принудени да напуснат чуждата държава, в която се обучават, поради въоръжен конфликт, 

гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи 

размери на територията на съответната държава или в отделен район от нея и които не 

притежават документ за завършен клас, етап или степен на образование, влезли и останали 

на  територията  на  Република  България,  се  приемат  или  преместват,  обучават  се  в 

съответния клас на училищното образование в държавно или в общинско училище в 

Република България и валидират необходимите компетентности при условията и по реда на 

раздел II от Наредба 

№ 3 от 6.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или 

получили международна закрила (ДВ, бр. 32 от 2017 г.). 

Учениците  по  ал.1  може  да  се  записват  и  над утвърдения  държавен,  допълнителен 

държавен, съответно училищен план-прием, при което не се прилага Чл.107а. от Наредба 10 

на МОН 

(7) В случаите, когато балообразуващи предмети е български език и литература, история и 

цивилизации, география и икономика и в документа за признаване няма вписана оценка по 

тези  предмети,  лицето  участва  в  класирането  със  съответните  оценки  от  документа  по 

Чл.105, ал.2 от Наредба №11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците – ако разполага с такъв. 

(8) Извън случаите по ал.6 и 7, когато в документа за признаване няма вписана оценка по 

балообразуващ учебен предмет, лицето участва в класирането с оценката си  от положен 

приравнителен изпит по реда на Чл.32, ал.1, т.4 от.Наредба №11 от септември 2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците“. 

Чл.7. Училището предприема мерки с цел изравняване на възможностите за ефективно 

упражняване на правото на образование и на обучение на деца със специални образователни 

потребности. 

Чл.8. Обучението и възпитанието на децата и учениците в училището се провежда на 

книжовен български език. 

Чл.9. В училището е забранено: 
(1) провеждането на дейности на партийно - политическа,  верска или етническа основа сред 

учителите и учениците. 

(2) допускането на дискриминация, привилегии   или ограничения, основани на пол, раса, 

народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия или вяра, убеждения, 

политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, 

сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други 

признаци, установени от закон и от международен договор, по който Република България е 

страна. 
 

 
 

Глава втора 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

 
Чл.10. Началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките между тях, 

както и на дейностите при целодневна организация на учебния ден, определят дневното 

разписание на училището и се оповестяват на електронната страница на училището. 

(1) Учебните часове за всички ученици от I до XII клас започват сутрин от 08.00 часа по 

следния график: 

понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък за I – II клас: 

1 час 08 00 – 08 35
 

2 час 08 50 – 09 25
 

3 час 10 00 – 10 35
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4 час 10 50 – 11 25
 

5 час 11 40 – 12 15
 

(2) учебните занятия за всички ученици от III до VІI клас започват сутрин от 800  часа по 

следния график: 

понеделник, вторник, сряда, четвъртък,  петък: 

1 час 08 00 – 08 40
 

2 час 08 50 – 09 30
 

3 час 10 00 – 10 40
 

4 час 10 50 – 11 30
 

5 час 11 40 – 12 20
 

6 час 12 30 – 13 10
 

7 час 13 15 – 13 55
 

(3) учебните занятия за всички ученици от VIII до XІI клас започват сутрин от 800 часа по 

следния график: 

1 час 08 00 – 08 40
 

2 час 08 40 – 09 20
 

3 час 10 00 – 10 40
 

4 час 10 50 – 11 30
 

5 час 11 40 – 12 20
 

6 час 12 30 – 13 10
 

7 час 13 15 – 13 55
 

 
(3) учебните занятия на учениците от подготвителната група започват сутрин от 730 часа по 

следния график: 
07 30 – 08 00 – прием и дейности по избор 

08 00 – 08 10 – утринна гимнастика 

08 10 – 08 40 – закуска 

08 40 – 09 10 – педагогическа ситуация 1 

09 10 – 09 25 – почивка 

09 25 – 09 55 – педагогическа ситуация 2 

09 55 – 10 10 – почивка 

10 10 – 10 40 – педагогическа ситуация 3 

10 40 – 10 55 – почивка 

10 55 – 1125 – педагогическа ситуация 4 

1125  – 1200  –  Свободни  игри  и  дейности  по  избор  на  открито.  При 

неподходящо време на закрито 

12 00 – 12 30 – изпращане на децата 

12 30 – 13 00 – обяд за пътуващите деца 
(4) Учебните занятия за учениците от групите за целодневна организация на учебния ден 

започват след обяд по следния график: 

Начален етап 
Понеделник /трети и четвърти клас/ 

- Блок А – обяд, отдих и физическа активност – 1 час – 13.10 – 13.50 ч. 

- Блок В – самоподготовка – 2 часа – 13.50 – 15.20 ч. 

- Блок С – занимания по интереси - 2 часа – 15.30 – 16.50 ч. 

- Блок А – обяд, отдих и физическа активност – 1 час – 16.50 – 17.30 ч. 

 
Първи – четвърти клас 

- Блок А – обяд, отдих и физическа активност – 2 часа – 12.20 – 13.40 ч. 

- Блок В – самоподготовка – 2 часа – 13.40 – 15.10 ч. 

- Блок С – занимания по интереси - 2 часа – 15.20 – 16.40 ч. 
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Прогимназиален етап 
Понеделник 

- Блок А – обяд, отдих и физическа активност – 2 часа – 13.55 – 15.15 ч. 

- Блок В – самоподготовка – 2 часа – 15.15 – 16.35 ч. 

- Блок С – занимания по интереси - 2 часа – 16.35 – 17.55 ч. 

 
Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък 

- Блок А – обяд, отдих и физическа активност – 2 часа – 13.10 – 14.30 ч. 

- Блок В – самоподготовка – 2 часа – 14.30 – 15.50 ч. 

- Блок С – занимания по интереси - 2 часа – 15.50 – 17.10 ч. 

(5)  За  пътуващите  учениците  (I –  VII  клас)  се  осъществява  целодневна  организация  на 

обучение. За учениците от I- ви до VII-ми клас включително целодневна организация на 

обучение е при желание на родителите. 

Чл.11. През учебната година са действащи и трите  входа на училището- централен , източен 

и вход през физкултурните салоните 

Чл.12. Учебните часове се провеждат по разписание с голямо междучасие след 2-ия час – 30 

минути  и 5 минути между 6-ия и 7-ия час  за прогимназиален етап  и за първи и втори 

гимназиален етап. 

Чл.13. В понеделник след втория час се провежда оперативка с учителите. 

Чл.14.  Родителски срещи. 

В началото на учебната година се провеждат   родителски срещи, където се запознават 

родителите с Правилника за вътрешния ред и Правилника за дейността на СУ “Димитър 

Благоев” в частта, която засяга техните интереси и тези на деца им. В началото на месец май 

се  провежда  среща  за  предстоящия  прием.  Всяка  първа  сряда  от  17:30  ч.  до  18:30  ч. 

учителите провеждат консултация с родители след предварителна уговорка присъствено или 

онлай. 

Чл.15. (1) В училището действа пропускателен режим, регламентиран със заповед на 

директора в началото на учебната година. Осигурено е видеонаблюдение. 

(2) Всички външни лица са длъжни да изпълняват  указанията на охраната и дежурните 

учители относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването дейността на училището. 

Чл.16. (1) Учениците и учителите трябва да бъдат в училището най-малко 15 минути преди 

започване на учебните занятия. 

(2) След биенето на първия звънец учениците трябва да бъдат в класната стая, а след биенето 

на втория – да са по местата си, готови за работа. Часът завършва точно с биенето на звънеца 

за излизане. 

(3) Закъснение на ученик до 20 минути за час се вписва в предвидената за целта графа в 

дневника като 1/2 неизвинено отсъствие за всички поредни часове. Ако закъснението е по- 

голямо, се поставя цяло неизвинено отсъствие. 

Чл.17. При делене на паралелката на групи на незаетата половина се определя час за 

провеждане на съответното занятие, който се отразява в дневника на класа. 

Чл.18. (1) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя от 

уважителните причини, определени в чл.19, ал.1, класният ръководител е длъжен да уведоми 

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

отстраняване на причините за отсъствията. 

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в електронния дневник на класа. 

Чл.19.  (1)  Ученикът  може  да  отсъства  от  училище  по  уважителни  причини  в  следните 

случаи: 

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

общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; 

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

представяне на документ от клубове, в които ученикът членува, от организаторите на 

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други и от 

институцията, от името на която участва в тях, както и след потвърждение от родителя; 
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3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа на 

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

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

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

училище; 

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

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

отсъствието. 

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

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

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

училищното образование, с изключение на отписването на ученика от училището или 

промяна на формата на обучение. 

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

информира отдела за закрила на детето по местоживеене на ученика. 

(4) За удостоверяване на уважителни причини в случай на отсъствия по ал.1, т.1 за учениците 

в българските училища в чужбина се прилага действащото законодателство на страната, в 

която е открито училището. 

чл.20 (1) Отсъствията на ученик по болест се извиняват от класния ръководител в първия ден 

след явяването в училище и след представяне на медицинска бележка, издадена от личния 

лекар и заверена от медицинския фелдшер на училището. 

(2) Учениците се наказват за определен брой допуснати неизвинени отсъствия, които са 

регламентирани в този правилник. 

(3) За ученик от дневна форма на обучение, чиито отсъствия не позволяват оформяне на 

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

училището, по предложение на Педагогическия съвет (ПС), определя със заповед условията 

и реда за оценяване на знанията и уменията за завършване на срока /годината. 
(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се 

вписва в ученическата книжка. 

Чл.21. (1) Освобождаването на ученик от учебни занятия по учебния предмет “Физическо 

възпитание и спорт” по здравословни причини се извършва на основание на медицинско 

удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар или протокол от лекарска 

консултативна комисия (ЛКК) и се заверява от медицинския фелдшер на училището. 

(2) Ученикът се освобождава от учебни занимания, а не от учебния час. 

(3) На  учениците  не се оформя  срочна  или  годишна оценка,  ако  продължителността на 

освобождаването от учебни часове е за период, който не позволява поставянето на 

задължителния брой текущи оценки по учебния предмет. 

(4) Директорът, въз основа на представените медицински документи, определя със заповед 

как учениците, освободени по здравословни причини, ще уплътняват времето през учебните 

часове и с обратна разписка писмено уведомява родителите и ученика. 

(5) При извинени отсъствия повече от 30 последователни учебни дни ученикът има право на 

удължен срок, както и да премине в самостоятелна или индивидуална форма на обучение. 

Решението се взема от ПС след предявяването на мотивирана молба или протокол от ЛКК. 

Чл.22. (1) Желанието за обучение в избираеми учебни часове, факултативни учебни часове, 

ЦДО и в извънкласните и извънучилищни дейности се декларира от ученика до края на 

предходната  учебна  година  с  декларации  до  директора  на  училището.  Новопостъпилите 

ученици подават декларации в деня на записване. 

(2) Изборът на чужд език се извършва съобразно желанието на учениците и възможностите 

на училището. 

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 и не са средноаритметични. 

(5) По учебните предмети, които се изучават с повече от един час седмично, се оформя 

срочна оценка и се внася в съответната документация. За учебните предмети, които се 

изучават по един час седмично, се оформя само годишна оценка. 

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

литература, математика и чужди езици (в гимназиален етап). Учениците и родителите се 

уведомяват за тях най-малко една седмица   предварително. 

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

оценка (не повече от три предмета) се полага след завършване на образователната степен на 

обучение. 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 дневниците и личните картони на учениците, като се 

подписва собственоръчно в долния ляв ъгъл на страницата от дневника и в личния картон на 

ученика. 

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

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

втора дата в рамките на същата изпитна сесия. 

(9) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок 
е: 
1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично; 

3.  четири  текущи  изпитвания  по  учебни  предмети  или  модули,  изучавани  по  училищен 

учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. 

Чл.24. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания: 

1.  за  една  и  съща  паралелка  може  да  се  провежда  не  повече  от  една  класна  или  една 

контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две 

класни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 
(2) В началото на всеки учебен срок директорът утвърждава, по предложение на учителите, 

график за провеждане на класни и контролни писмени работи, който се поставя на 

общодостъпно място в училището. 

(3) Текущи писмени изпитвания и тестове могат да се провеждат и без предварително 

уведомяване, а материала, който включват, не бива да надхвърля  два-три урока. 

(4) При писмено изпитване учителят коригира, оценява, рецензира, писмените работи и ги 

връща на учениците за запознаване с резултатите и за информация на родителите 

(5) Учителят лично внася поставените от него оценки в съответната документация както 

следва: 

1. Текущи оценки от устни изпитвания – в деня на изпитването; 
2. Текущи оценки от писмени изпитвания – до две седмици след провеждането им; 

3. Срочни и годишни оценки – в деня на оформянето им. 

Чл.25. Срочните оценки се оформят на базата на документирани текущи оценки от устни, 

писмени и практически изпитвания по съответния предмет. 

(1)Учениците от І – ІІІ клас са с качествени оценки и не се формира срочна оценка 
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(1) По учебните предмети, изучавани в   ІV клас, се формира срочна оценка с точност до цяло 

число съгласно чл.24 ал.2 от наредба 11 

(2) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми на 

ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по 

Чл.9, ал.8. от Наредба №11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците 

(3) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два 

учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 

Чл.26. (1) Учебните занятия в училището подлежат на външен контрол. 
(2) Директорът и ЗДУД осъществяват контролна дейност, свързана с посещения на учебни 

часове по ЗП, избираема, факултативна подготовка и ЧК по предварително изготвен график 

за всеки учебен срок. 

(3) Лицата, желаещи да посетят учебното занятие: 

1. уведомяват учителя най-малко един ден преди провеждането на учебното занятие; 

2. влизат в учебното помещение не по-късно от учителя; 

3. с нищо не нарушават установения в учебното занятие ред; 

4.  не  напускат  учебното  помещение  преди  края  на  учебното  занятие  освен  ако  не  са 

получили предварително съгласието на учителя. 

(4) Посещенията  на педагогическия  съветник  и на психолога  в  учебните  часове стават 

съобразно длъжностната му характеристика. 

(5)  Всички  критични  бележки  по  проведеното  учебно  занятие  се  съобщават  първо  на 

учителя. 

(6) Неспазилите изискванията на ал.2 и 3 на този член могат да не бъдат приемани от 

учителя. 
(7) Забранява се тютюнопушенето в училищната сграда и прилежащите и площи. 
Чл.27. (1) Редът и времето за провеждане на поправителни изпити се решава на заседание 

на ПС и се извършва по график, съставен от ЗДУД въз основа на информация, подадена от 

класните ръководители. 

(2) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. писмени; 

2. практически; 

3. комбинация от писмена и устна част; 

4. комбинация от писмена и практическа част. 

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са писмени. 

(4) Изпитите в процеса на училищното обучение са практически по учебните предмети: 

1. физическо възпитание и спорт; 

2. музика - за II - IV клас; 

3. изобразително изкуство - за II - IV клас; 

4. технологии и предприемачество - II - IV клас; 

5. учебна, лабораторна и производствена практика; 

6. техническо чертане и други учебни предмети от професионалната подготовка, по които 

текущите изпитвания са практически; 

7. спортна подготовка и други учебни предмети от специализираната подготовка, по които 

текущите изпитвания са практически. 

(5) Поправителните изпити са с продължителност 2 астрономически часа в прогимназиален 

етап , а в гимназиален 3 астрономически часа . По български език и литература и чужд език 

се провежда и устен изпит, ако резултатът от писмения е най-малко Среден /3/. По 

Информатика  и   Информационни   технологии   се  провежда  и   практически   изпит,   ако 

резултатът от писмения е най-малко Среден /3/. 

(6) Ученик не може да полага в един ден повече от един изпит. 

(7) Резултатите от поправителните изпити се обявяват в петдневен срок след провеждането 

на изпита. 

Чл.28. (1) Приравнителните изпити се провеждат: 
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1. Приравнителните изпити и изпитите на учениците на самостоятелна подготовка се 

провеждат по реда за провеждане на поправителните изпити 

2. при преместване на ученик от VIII до ХII клас включително в паралелка на същото или в 

друго  училище,  ако  училищният  учебен план за съответната паралелка на приемащото 

училище и на училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на 

различни рамкови или типови учебни планове; в тези случаи приравнителни изпити се 

полагат по учебните предмети от общообразователната подготовка, по задължителните 

модули от профилиращите учебни предмети и/или по учебните предмети от 

професионалната подготовка, които не са изучавани в паралелката, от която идва ученикът; 

3. при приемането на ученик от обединено училище на места, определени с допълнителния 

държавен план-прием в ХI клас, когато училищният учебен план на приемащото училище и 

на училището, в което ученикът е обучаван в първи гимназиален етап, са разработени въз 

основа на различни рамкови или типови учебни планове; в тези случаи приравнителни 

изпити се полагат по учебните предмети от общообразователната и/или професионалната 

подготовка, които не са изучавани в паралелката, от която идва ученикът; 

4. за лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови статута 

си на ученик, ако действащият рамков  учебен план, въз основа на който е разработен 

съответният училищен учебен план, е различен от рамковия или типовия учебен план, въз 

основа на който е разработен училищният учебен план, по който лицето е започнало 

обучението си в съответната степен; 

5. за ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение, етап от степен на 

образование или придобил основно образование или професионална квалификация в 

училище  на  чужда  държава,  в  процеса  на  признаването  на  което  при  съпоставка  с 
действащия  към  момента  рамков   учебен   план,  въз  основа  на  който  е  разработен 
училищният учебен план, е констатирано различие в изучаваните от ученика учебни 

предмети/модули; разпоредбата се прилага и при завършен период, клас или етап на 

образование в системата на Европейските училища. 

(2) Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, се провеждат в 

съответствие с учебната програма по определен учебен предмет за съответния клас. 

(3) В случаите, когато  учениците се преместват или включват в училищното обучение 

преди приключване на учебния процес за съответната година, се провеждат изпити по реда 

на приравнителните изпити по ал.1 и 2, в резултат на които се формира срочна оценка, като 

те се провеждат в съответствие с частта от учебната програма за съответния срок. 

Чл.29. (1) Учениците посещават училищната библиотека извън учебните часове. В 

библиотеката се спазват правила за поведение, които осигуряват нормалната дейност, 

съгласно Инструкция за дейността на училищната библиотека. 

(2) Учениците получават документ за завършен клас, степен на образование или за 

преместване в друго училище, ако не дължат книги или друго имущество на училището. 

(3) Контролът по изпълнението на ал.1 и 2 се осъществява от ЗДУД и ЗДАСД 
Чл.30. (1) Издаването и заверяването на медицински бележки става в неучебно време. 

(2) При спешни случаи медицински прегледи могат да се извършват и в учебно време, като 

отсъствието и освобождаването от час се удостоверяват с медицинска бележка. 
 

 
 

Глава трета 

УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

РАЗДЕЛ І. Права и задължения на педагогическите специалисти 

Чл.31. (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; 
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- 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; 

- да бъдат поощрявани и награждавани. 

(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

- 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 получава 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; 

- 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.  Размножаването  на  материали  за  тестове  и  изпитвания  на  учениците  се 

извършва от длъжностно лице, определено от директора. Учителят представя подписано от 

директора или заместник-директора по учебната дейност разрешение за определяне на броя 

на копията; 

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

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

свободни часове; 

- да участва в работата на Педагогическия съвет; 
- да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол в системата на народната просвета; 

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

- да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и извън него при 

провеждане на дейности, в които участват ученици; 

- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител 

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

създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

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

опасност; 

- да вписва в дневника ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на урока; 

при неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на учителя не се 

начислява трудово възнаграждение за тях; 

-  да  води  коректно  и  редовно  училищната  документация  съгласно  изискванията  на 

Министерството на образованието и науката; 

- да води правилно и да опазва дневника на класа, който е официален документ; 

- чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за 

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

ученици, нуждаещи се от специална закрила; 

- да изпълнява решенията на Педагогическия съвет и на другите органи за управление на 

образованието; 

- да не отклонява ученици от учебния процес; 

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

накърнява личното им достойнство; 

- да подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието на децата си; 
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- да не организира и да не осъществява политическа, религиозна и противодържавна дейност 

с учениците и колегите си в училище; 

- в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена декларация пред 

директора на училището относно обстоятелството дали през предходната учебна година е 

предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт 

на интереси; 

- да познава и спазва Етичния кодекс на общността; 
- учителите и ръководството на училището не отговарят за изгубени от учениците вещи; 

- всяка учебна година до 10 септември да изготвя годишно тематично разпределение на 

учебния материал по предметите, които ще преподава, и да го заведе в канцеларията на 

училището; 

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

училището; 

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

- не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и 

изпитване на ученици в часове над учебните програми. 

Чл.32. (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; 

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 наказание и други мерки по този 

правилник; 

5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с ученика; 
6. да организира и провежда родителски срещи; 

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; 

9. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 

10. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа; 

11. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа; 

12. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния 

учебен план; 

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

опазване на училищното имущество; след завършване на учебната година да преде в 

изправност на домакина имуществото в класната стая; 

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

информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище. 

Чл.33. Дежурен учител 

(1) Дежурството на учителите се извършва по график, определен със заповед на директора. 
(2) Дежурният екип се явява най-малко 30 минути преди започване на учебните занятия, 

прави оглед на училищната сграда, констатира хигиенното състояние и опазването на 

материалната база. 

(3) Дежурен учител: 

1. пристига в училище 30 минути преди началото на учебните занятия и остава на съответния 

етаж и крило. В корпус „А” дежурят учители от V – ХІІ клас, а в корпус „Б” – учители от І – 

ІV клас и среден курс; 

2. проверява готовността на дежурните ученици и състоянието на учебните помещения; 
3. през междучасието осигурява реда и спокойствието на етажа в условията на COVID - 19 
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4.  по  време  на  дежурството  през  междучасието  остава  в  своя  район,  не  се  занимава  с 

несвойствени дейности и докладва за всички нередности на главния дежурен учител; 

5. дежурството приключва с края на смяната и напускане на етажа от учениците. 

 
РАЗДЕЛ ІI. Права и задължения на учениците 

 
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 и професията; 

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

в избираемите и във факултативните учебни часове; 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

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

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

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

Чл.35. Учениците са длъжни: 

1. да присъстват и участват в учебни часове и занимания; 

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. на носят училищната униформа и други отличителни знаци на училището; 

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

наркотични вещества; 

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

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

8. да представят на своите родители и на педагогическите специалисти  ученическата си 

книжка и бележника за кореспонденция; 

9. да спазват Правилника за дейността на училището; 

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

учебните часове; 

11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове и ги поставят на 

определените места в класната стая; 

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

ученици и на добрите нрави; 

13. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, плитки 

панталони, големи деколтета, тежък грим, непочистени обувки и екстравагантни прически; 

14. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи, екстравагантни 

прически и непочистени обувки; 

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

при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни норми; 
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16. да се явяват в училище 15 минути преди началото на учебните занятия; 

17. 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; 

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

звънец 

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

административното ръководство при отсъствие на учител; 

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

междучасията; 

21. да спазват нормите за ползване на физкултурния комплекс, установени в отделен 

правилник и заповед на директора на училището; 

22. 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; 

23. да бъдат на обществени места с / без придружител съгласно изискванията на Закона за 
закрила на детето; 

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

материали като свои; 

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

26. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни); 

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

както и по цялото движимо и недвижимо имущество; 

28. да не чупят контакти и ел. ключове. 
Чл.36. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премества в друго училище; 

2. се обучава в дневна, комбинирана форма и не е посещавал училището по неуважителни 

причини за период, по-дълъг от два месеца; 

3. се обучава в самостоятелна, индивидуална и дистанционна форма и не се е явил да положи 

съответните изпити в три поредни сесии. 

(3) Случаите по Чл.22, ал.2, т.2 и т.3, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява съответната общинска администрация, РУО и органите 

за закрила на детето. 

Чл.37 Дежурен ученик 
(1) Дежурният ученик пристига в училище не по-малко от 15 минути преди първия учебен 

час. 

(2) Отговаря за съхранението на ключа на класната стая. Отключва и заключва при всяко 

напускане на класа поради преместване в кабинет или физкултурен салон. 

(3)  Отговаря  за  опазването  на  имуществото  в  класната  стая.  При  констатирани  щети 

съобщава на дежурния учител. В противен случай щетите са за сметка на класа. 

(4) Помага на учителите при пренасяне и работа с УТС. 

(5) Уведомява училищното ръководство в случай, че учителят не се яви и часът не е започнал 

повече от 15 минути от началото му. 

(6) При отсъствие на дежурния ученик за деня неговото място се заема от следващия номер 

по ред в класа. 
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РАЗДЕЛ III. Родители (настойници) 

 
Чл.38. (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 УВП; 

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.39. (1) Родителите са длъжни: 

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

своевременно уведомяват училището в случаите на отсъствие на детето; 

2. да запишат детето при условието на Чл.12 от Закона за предучилищното и училищното 

образование в първи клас; 

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; 

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. 

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

гарантират постигането на целите по Чл.5 от ЗПУО. 
 

 
 

Глава четвърта 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 
Чл.40. (1)Формите на обучение в СУ ”Димитър Благоев” са: 

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

2. индивидуална; 

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

само самостоятелно съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се 

определя с Правилника за дейността на училището; 

Чл.41. Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от педагогическия 

съвет на училището. 

Чл.42. Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или самостоятелна 

форма  на  обучение,  могат  да  променят  формата  на  обучението  си  преди  началото  на 

учебната година. 
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(1) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, когато се 

преминава: 

1. от дневна в индивидуална или самостоятелна форма на обучение; 

2. от индивидуална по Чл.36, ал.2, т.1 и 3 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование към дневна форма на обучение. 

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

(3) Извън случаите по ал.2 промяната на формата на обучение се разрешава от началника на 

регионалното управление на образованието по подадено заявление от родителя/настойника с 

изложени мотиви или по искане на директора на училището. 

(4) Началникът на регионалното управление на образованието в 10-дневен срок уведомява 

писмено заявителите за своето решение. 

Чл.43. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове  през  учебния  ден  и  включва  обучението  на  учениците  по  учебни  предмети  или 

модули. 

(2) В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна организация 

на учебния ден, спортните дейности и часът на класа. 

Чл.44. (1) Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и 

текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

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

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

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

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

един или повече класове; 
3. ученици с изявени дарби; 
4. ученици със специални образователни потребности при условията на Чл.107, ал.4 ЗПУО; 

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

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

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

редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование. 

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

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

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

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

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

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

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

образование и на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в 

болница, обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от: 

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

развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от 

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

която се намира болницата; 

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава 
- когато са в същото населено място, в което е болницата; 

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

определени от началника на регионалнотоуправление на образованието на територията на 

областта, на която се намира болницата. 

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

организират в рамките на няколко учебни седмици. 

Чл.45. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити 

за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

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

с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в 

Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда 

на Чл.12, ал.2 ЗПУО, след решение на експертна комисия, създадена към регионалното 

управление на образованието; 

3. ученици с изявени дарби; 
4. лица, навършили 16 години. 

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен 

учебен план. 

(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл.31, ал.4 може да се 

подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на 

училището, с изключение на учениците по ал.2, т.2. 

Чл.46. Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити на редовни сесии от м. 

декември и м.март, на първа поправителна   сесия – през м. юни за прогимназиален етап и 

месец юли гимназиален и втора поправителна сесия  август. За учениците от XII  първа 

поправителна сесия м.май и втора поправителна сесия м.юни  

(1) За лицата по ал.2, т.4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са 

заявили това свое желание при подаване на заявлението по чл.31, ал.4 от НАРЕДБА №10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното  образование . Те полагат изпити за 

следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на 

предходния клас. 

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

срок. 

(3) За учениците по ал.2, т.2 в съответствие с чл.112, ал.7 ЗПУО експертната комисия към 

регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията 

за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки учебен срок на организацията и 

начина на провеждане на изпитните сесии и на резултатите от тях.  

(4) Учениците по ал.2, т.2, които не са положили успешно в рамките на една учебна година 

два и повече изпита за определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния 

учебен план, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга 

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

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

ЗПУО. 

(6) 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. 

(7) 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. 

Чл.47. Съгласно Държавното образователно изискване за документите в системата на 

народната просвета завършването на клас и на степен на образование в различните форми на 

обучение се удостоверява с едни и същи по вид документи, които дават равни права на 

завършилите. 
 

 
 

Глава пета 

ОЦЕНЯВАНЕ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

РАЗДЕЛ I. Видове оценяване 

Чл.48. (1) Оценяването може да е: 

1. вътрешно - когато оценката се поставя от обучаващия учител; 
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2. външно - когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия 

учител. 

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

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

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

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

(3) В зависимост от организацията може да е: 

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

2. индивидуално - за отделен ученик. 

Чл.49. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите - в 

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

образование. 

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

1.  текуща  оценка  -  установява  степента  на  постигане  на  конкретните  учебни  цели  и 

осигурява текуща информация за резултатите от обучението на ученика; 

2. срочна оценка - установява степента на постигане на учебните цели в края на учебния срок 

и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет 

и/или модул през съответния срок; 

3. годишна оценка - установява степента на постигане на учебните цели в края на учебната 

година и има обобщаващ характер за резултатите от  обучението на ученика по учебния 

предмет и/или модул през годината; 

4. окончателна оценка - установява степента на постигане на резултатите от обучението в 

края на етап, формира се само в края на първия и на втория гимназиален етап на средното 

образование и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден 

учебен предмет и/или модул през съответния етап. 

(4) Текущата, срочната и годишната оценка, в случаите, когато тя не е слаб (2), не може да се 

променя. 

Чл.50. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се 

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

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

от обучението, е: 

1. отличен - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в 

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

правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно 

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

до краен резултат; 

2. много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от учебните 

програми;  показва  незначителни  пропуски  в  знанията  и  уменията  си;  усвоил  е  новите 

понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при 

изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко - и в ситуации, които не са 

изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; действията му са целенасочени 

и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем 

точен; 

3. добър - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати  от учебните 

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

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

усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в 

рамките на изученото водят до краен резултат; 

4. задоволителен - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; 

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

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

учебната програма, и ги прилага в  ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас 
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ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен 

резултат; 

5. незадоволителен - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, 

заложени като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен 

измерител „среден". 

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

качественият показател се определя, както следва: 

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб; 
2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден; 

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

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

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

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

ал.1. 

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на IV, VII и в края на Х клас се 

изразяват  само  с  количествени  показатели  -  в  брой  точки,  без  да  се  приравняват  към 

оценките по ал.1. 

(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас се 

поставят оценки само с качествените показатели по ал.2. 

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

заповед на директора на училището след решение на Педагогическия съвет.При преместване 

на ученик копие от заповедта се прилага към документацията. 

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

индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може 
да са: „постига изискванията", „справя се" и „среща затруднения". 
(9) Когато се установи, че учениците по ал.8 са постигнали изискванията на учебната 

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

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

преустановява. 

(10) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-прием, 

се  налага  превръщане  в  точки  на  оценките  от  документите  за  завършен  етап  или  за 

завършена основна степен на образование, се прилага следната скала: 

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 

2. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 

3. добър 4 се приравнява на 26 точки; 

4. среден 3 се приравнява на 15 точки. 

(11) Скалата по ал.10 не се прилага за превръщане на точките в оценки, когато оценката е 

изразена в точки. 

(12) Степента на постигане на резултатите в процеса на училищното обучение се изразява 

чрез поставяне на текущи, срочни и годишни оценки. 

(13) При завършване на етап от средната степен на образование се формират и окончателни 

оценки по учебните предмети. 

(14) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване за текущите изпитвания се 

подготвят   от   преподаващия   учител   с   цел   установяване   на   постигнатите   резултати, 

определени с учебната програма и отнесени към отделна тема или комплекс от теми. 

 
РАЗДЕЛ II. Текущи изпитвания 

 
Чл.51. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през 

втория учебен срок. 

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се установява 

входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са изучавали през 

предходната учебна година в задължителните учебни часове. 
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(3) Текущото изпитване по ал.2 е писмено и има диагностична функция с цел установяване 

на степента на усвояване на основни понятия, факти и закономерности и на придобитите 

компетентности, които ще се надграждат през учебната година, както и идентифициране на 

дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им. 

Чл.52. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок 

е: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично; 

3.  четири  текущи  изпитвания  по  учебни  предмети  или  модули,  изучавани  по  училищен 

учебен план с 4 и повече учебни часа седмично; 

4. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули от учебната  практика. 
(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по  ал.1   се включва текущото 

изпитване по Чл.11, ал.2. 

Чл.53. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според 

обхвата - индивидуални и групови. 

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се 

поставят текущи оценки. 

(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира 

устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено, с 

изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с 

избираеми отговори. 

(4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на 

проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма. 

Чл.54. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори 

на индивидуално поставени задачи или въпроси. 

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори на 

индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се 

извършват за не повече от един учебен час. 

Чл.55. (1) При груповите устни и писмени изпитвания всеки ученик дава индивидуални 

съответно устни и писмени решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

Чл.56. (1) Устните, писмените и практическите изпитвания на ученици с увреден слух могат 

да се извършват и с помощта на учител, който владее жестомимична реч. 

(2) Писмените и практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, които са 

обучавани  на  брайлов  шрифт,  се  осъществяват  с  материали  и   технически  средства, 

адаптирани на брайлов шрифт, а на слабовиждащи ученици - с материали с уголемен шрифт. 

(3) Писмени и практически изпитвания не се извършват за ученици с нарушена моторика на 

горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания и/или 

малформации. 

(4) Времето за писмените и практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, с 

увреден слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална 

парализа, с физически увреждания и/или малформации може да бъде удължено, ако това е 

определено с плана за подкрепа на ученика по държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Чл.57. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена част 

(раздел) от учебното съдържание по учебния предмет. 

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. 
(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден 

слух, с интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, 

с физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните 
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крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика по 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.58. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите 

резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. 

(2) Класна работа се провежда по: 
1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап и в двата етапа на 

средната степен на образование; 

2. чужди езици - в двата етапа на средната степен на образование. 

(3) Класната  работа по  математика при  обучение за придобиване на  общообразователна 

подготовка се провежда за един учебен час. 

(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за 

придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по 

математика при обучение за придобиване на профилирана подготовка се провежда в два 

слети учебни часа. 

(5) Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с увреден слух, 

с интелектуални затруднения, с множество увреждания,  с детска церебрална парализа, с 

физически увреждания и/или малформации, на които не е засегната моториката на горните 

крайници, може да бъде удължено, ако това е определено с плана за подкрепа на ученика. 

(6) Класна работа по чужди езици може да не се провежда за ученици с увреден слух по 

преценка на оценяващия учител. 

Чл.59.  (1)  Контролните  и  класните  работи  се  коригират  и  рецензират  от  преподаващия 

учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите. 

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като 

в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените изводи. 

(3) Контролните и класните работи не се съхраняват от учителите,с изключение на входните 

тестове .Те се съхраняват до края на учебната година. 

(4)  Изходящата  диагностика  не  е  задължителна.Прави  се  по  желание  на  учителя  и  по 

указание на експерта от РУ 

Чл.60. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания: 

1.  за  една  и  съща  паралелка  не  може  да  се  провежда  повече  от  една  класна  или  една 

контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две 

класни и/или контролни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 
(2) Графикът по ал.1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, 

утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен 

срок и се поставя на общодостъпно място в училището. 

(3) За графика по ал.1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а 

класните ръководители - родителите (настойниците, попечителите, представителите на 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна 

закрила). 

Чл.61. (1) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за класните и 

контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като 

очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет или 

модул за съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни 

равнища, балансирани с оглед на целта на изпитването. 

(2) В индивидуалните и/или в груповите практически задания, както и при работа по проекти 

и лабораторни упражнения се формулират критерии за оценяване в съответствие с 

утвърдените такива в националните изпитни програми за придобиване на степен на 

професионална квалификация. 
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РАЗДЕЛ III. Срочни, годишни и окончателни оценки 

 
Чл.62. (1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на 

ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през 

учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната, 

професионалната  и  специализираната  подготовка,  и  при  вземане  предвид  на  текущите 

оценки. 

(2) По учебните предмети, изучавани в I - III клас   не се формира срочна оценка. 

(3) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни  програми на 

ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки. 

(4)  За  учениците  в  начален  етап,  получили  качествена  оценка,  която  показва,  че  не  са 

усвоили  компетентностите,  определени  в  учебната  програма  за  съответния  клас,  или 

получили срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет, се организира допълнително 

обучение по чл.178, ал.1, т.2 ЗПУО по график, утвърден от директора на училището. 

(5) Съгласно Наредба №11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания по чл.12, ал.1 поради отсъствие на ученика в повече от 25% от часовете по 

учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага 

изпит за определяне на срочна оценка по чл.7, ал.3, т.2. 

(6) В случаите по ал.5, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита 

за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му. 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. 
(7) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за 

ученици, освободени по здравословни причини. В този случай срещу учебния предмет в 

училищната документация се записва„освободен". 

(8) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два 

учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 

(9) Срочна оценка за учебните модули по професионална подготовка се формира само когато 

обучението по тези модули приключва в края на учебния срок. 

(10) При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира 

по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без да се  формира срочна оценка по 

профилиращия учебен предмет. 

(11) С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка    по ал.8 

може да се удължи за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е допуснал 

отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с медицински 

документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка 

Чл.63. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или модул, 

като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, 

изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената, 

профилираната, професионалната и специализираната подготовка, и при вземане предвид на 

срочните оценки. 

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от 

сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

(3) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми на 

ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по 

чл.9, ал.8 от Наредба №11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

(4) За резултатите от обучението: 
1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 

показател; 
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2.  във  II  и  ІІІ  клас  по  всеки  учебен  предмет  се  формира  годишна  оценка  с  качествен 

показател; 

3. от IV до ХII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател. 

(5) При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка 

по  всеки  модул  от  профилиращия  учебен  предмет  и  годишна  оценка  по  профилиращия 

учебен предмет.Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като 

средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета. 

(6) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В 

този случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен". 

(7) Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се оформят 

срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, 

признати при условията и по реда на глава пета, и/или на оценките по съответния учебен 

предмет, получени в приемащото училище. 

Чл.64. (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в 

учебната програма съотношение между текущите оценки от устните, писмените и 

практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или 

контролните работи, и участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на 

домашни работи, изпълнение на практически задачи, работа по проекти). 

(2) Срочните и годишните оценки на учениците от IV до XII клас се формират с точност до 

цяло число с изключение на случаите когато годишната оценка попрофилиращия учебен 

предмет се формира като средноаритметична с точностдо 0,01 от годишните оценки по всеки 
модул от предмета. 
Чл.65. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна 

училищна документация в електронен вариант както следва: 

1. За учениците от I – III клас в бележник за кореспонденция; 
2. За учениците от IV – XII клас в ученическа книжка 

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията са: 

1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания; 

2. до две седмици след провеждане на изпитването  - за текущите оценки от  писмените 

изпитвания; 

3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки. 

Чл.66. (1) Окончателна оценка се поставя при: 

1. завършване на първи гимназиален етап на средното образование; 

2. завършване на втори гимназиален етап на средното образование. 

(2) Окончателните оценки може да се променят само по реда наизпитите за промяна на 

окончателната оценка. 

(3) Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап, за 

придобита степен на образование и/или квалификация по професия. 

Чл.67. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален етап на основното 

образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас в задължителните 

и в избираемите учебни часове. 

(2)  Когато  ученикът  е  освободен  по  здравословни  причини  от  изучаването  на  учебния 

предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, срещу учебния предмет 

в задължителната училищна документация се записва „освободен". 

(3)  Оценките  по  ал.1  се  записват  в  удостоверението  за  начален  етап  на  основното 

образование, в т.ч. и оценките, които са слаб (2). 

Чл.68. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния етап на 

основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от 

класовете - V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни 

часове, а в спортните училища - и във факултативните учебни часове по учебен предмет от 

специализираната подготовка. 
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(2) Оценките по ал.1 се записват в свидетелството за основно образование. 

Чл.69. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на първия 

гимназиален етап на средното образование се формират с точност до 0,01 като 

средноаритметични  от  годишните  оценки  по  учебния  предмет,  изучаван  в  класовете  от 

първия гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Окончателните оценки при завършване на първия гимназиален етап на средното 

образование по всеки учебен предмет, който се изучава само в един клас от първия 

гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас. 

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, 

когато ученикът е освободен във всички класове на първия гимназиален етап и не е 

формирана  годишна  оценка  за  нито  един  от  класовете  на  етапа,  а  в  задължителната 

училищна документация се записва „освободен". 

(4) В случаите, когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на първия 

гимназиален етап, окончателната оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт: 

1. е годишната оценка по учебния предмет - когато предметът е изучаван само в един от 

класовете на етапа; 

2. се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по 

учебния предмет за класовете, в които той е изучаван. 

(5) Окончателните оценки по ал.1 се вписват в удостоверението за първи гимназиален етап. 

Чл.70.  (1)  Окончателните  оценки  по  всеки  учебен  предмет  при  завършване  на  средно 

образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по 

учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите 

учебни часове при спазване на математическите изисквания за закръгляне до стотна 
(2) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните предмети, 
които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните оценки за 

съответния клас. 

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, а 

в задължителната училищна документация се записва „освободен". 

(4) В случаите, когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на 

гимназиалния  етап,  окончателната  оценка  по  учебния  предмет  физическо  възпитание  и 

спорт: 

1. е годишната оценка по учебния предмет - когато предметът е изучаван само в един от 

класовете на етапа; 

2. се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки по 

учебния предмет за класовете, в които той е изучаван. 

(5) Наред с окончателните оценки по ал.1 в дипломата за средно образование се вписват в 

точки и в оценки и резултатите от успешно  положените държавни зрелостни изпити по 

Чл.134 и 135 ЗПУО. 

(6) Резултатите от държавните зрелостни изпити по ал.7 по желание на зрелостника може да 

се трансформират в оценки по скалата за оценяване, определена в European Credit Transfer 

and Accumulation System (ECTS), и да се запишат в европейското приложение към дипломата 

за средно образование. 

(7) В случаите по ал.8 резултатите от държавните зрелостни изпити се трансформират по 
ECTS скала за оценяване, както следва: 

1. оценка А се поставя при резултат отличен 6,00; 

2. оценка В се поставя при резултат отличен 5,50 - 5,99; 

3. оценка С се поставя при резултат много добър 4,50 - 5,49; 

4. оценка D се поставя при резултат добър 3,50 - 4,49; 

5. оценка E се поставя при резултат среден 3,00 - 3,49. 

Чл.71.  Общият  успех  в  дипломата  за  средно  образование  се  формира  като 

средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като 

окончателни  оценки  по  учебните  предмети,  изучавани  в  задължителните  часове,  и  от 
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средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, 

изучавани в избираемите часове. 
 

 
 

Глава шеста 

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС 

 
Чл.72. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от ЗП/ ЗУЧ и ЗИП / ИУЧ има 

оценка най-малко среден (3). 

(2) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗП/ ЗУЧ и ЗИП / ИУЧ 

полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две редовни поправителни сесии 

през учебната година. Редовните поправителни сесии се провеждат след приключване на 

учебните занятия през м. юни или м.юли и до две седмици преди началото на учебната 

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

(3) Ученици, които не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал.(2), могат да се 

явят на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на 

училището. 

(4) ПС взема решение за допълнителна сесия за ученици, пропуснали явяване на една от 

предходните сесии по уважителни причини, удостоверени с медицински или друг документ. 

(5) Ученици, които са получили оценка слаб (2) по учебен предмет на поправителните сесии 

или не са се явили на поправителните изпити, повтарят класа. 

(6) Учениците от последния гимназиален клас не повтарят класа. Те могат да се явят на 

поправителни изпити през януарска поправителна сесия и на сесиите по ал.(2). 
Чл.73. (1) Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, 
заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат 

годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не 

повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна 

или комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не 

повече от три години. 

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

форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция 

при   условия   и   по   ред,   определени   със   заповед   на   директора   на   училището.   При 

необходимост  допълнителното  обучение  може  да  продължи  и  през  следващата  учебна 

година. 

Чл.74. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко 

учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на 

оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без 

ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с Държавния 

образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Чл.75. (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са: 
1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка клас; 

3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори 

гимназиален етап на средното образование. 

Общият брой на изпитите за промяна на годишна оценка и/или за промяна на окончателна 

оценка не може да е повече от три. 

(2) Изпитите по ал.(1) се полагат при условия и по ред, определен със заповед на директора 

на училището, върху учебното съдържание за съответния клас и за съответния вид 

подготовка. 

(3) Получената оценка за изпит по ал.(1) т.2 и т.3 е окончателна. Когато оценката е слаб (2), 

ученикът се явява на поправителен изпити. 
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Глава седма 

Изпити в процеса на училищното обучение 

 
РАЗДЕЛ І. Приравнителни изпити 

 
Чл.76. (1) Приравнителните изпити се провеждат за приравняване на учебни предмети от 

един учебен план към учебни предмети от друг учебен план по график, определен от 

директора на училището. 

(2) Приравнителните изпити в СУ „Димитър Благоев” могат да се държат от: 

1. лица, прекъснали обучението си полагат изпити по учебни предмети от 

общообразователната подготовка и /или по учебните предмети от професионалната 

подготовка, които не са изучавани в паралелката от която идва ученика. 

 
2. при преместване на лица по реда на чл.6, ал.4 и ал.5 от настоящия Правилник. 

(3) Провеждането на приравнителни изпити се разрешава след разглеждане на всеки 

конкретен случай еднократно. 

(4) Изискванията, редът и времето за провеждане на приравнителните изпити се определя от 

Педагогическия съвет. 

(5) За допускане до приравнителни изпити лицето подава молба, придружена с документ, 

който определя положението му като ученик. 

(6)  За  ученик,  завършил  определен  период  или  клас  от училищно  обучение  или  етап 

от   степен   на   образование   или придобил основно образование или професионална 

квалификация в училище на чужда държава или в системата на Европейските училища, в 

процеса  на  признаването  на  което  при  съпоставка  с  действащия  към  момента  рамков 

учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, е констатирано 

различие в изучаваните от ученика учебни предмети/модули; в тези случаи приравнителни 

изпити  се  полагат по учебните предмети в съответствие с чл.113, ал.3, 4 и 5." от наредба 

11 
Чл.77. На учениците се предоставят конспект, разработен от методическите обединения и 

утвърден  от  директора,  консултации  и  възможност  да  се  запознаят  с  критериите  за 

оценяване. 

Чл.78.  (1)  Редът  и  времето  за  провеждане  на  приравнителните  изпити  в  СУ  „Димитър 

Благоев” се решава на заседание на Педагогическия съвет. 

(2) Приравнителните изпити са с продължителност 2 астрономически часа. По български 

език и литература и чужд език се провежда и устен изпит, ако резултатът от писмения е най- 

малко Среден /3/. По информатика и информационни технологии се провежда и практически 

изпит, ако резултатът от писмения е най-малко Среден /3/. 

Чл.80. Изпитите за промяна на оценка са: 
1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII клас; 

3.  изпити  за  промяна  на  окончателна  оценка  при  завършване  на  първи  и  на  втори 

гимназиален етап на средното образование. 

Чл.81. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб 

(2) по някой от учебните предмети. 

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете от I до 

IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, комбинирана форма на обучение и възрастта 

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

(3) Учениците по ал.2, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната за този 

клас възраст полагат поправителни   изпити. 

(4) За учениците по ал.2, които се обучават в дневна, индивидуална или комбинирана форма 

и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за I, за II или за III клас, 
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или   имат   годишна   оценка   слаб   (2)   по   някой   от   учебните   предмети,   изучавани   в 

задължителните или в избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, се 

организира допълнително обучение по време на лятната ваканция след съответния клас при 

условия  и  по  ред,  определени  в  Държавния  образователен  стандарт  за  приобщаващото 

образование. 

(5) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. 

(6) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване 

на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен 

със заповед на директора на училището. 

(7) Редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и се провеждат до две 

седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на учебната 

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

(8) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са 

се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна 

поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по- 

късно от 10 октомври. 

(9) Учениците от ХII клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети, изучавани в 

задължителните или в избираемите учебни часове, на редовните поправителни сесии и/или 

на допълнителната поправителна сесия по ал.8 или не са се явили на поправителни изпити, 

могат да се явяват на поправителни изпити и на допълнителна януарска поправителна сесия 

по ред, определен със заповед на директора на училището. 

(10) Оценката  от  изпитите  в процеса на  обучение  по профилиращ предмет  е слаб  (2), 

когато  оценката  по  някой  от модулите е слаб (2). В този случай поправителният изпит се 

полага само върху съответния модул от профилиращия предмет 

Чл.82.  (1)  Изпитите  за  промяна  на  годишна  оценка  се  провеждат  след  приключване  на 
учебните занятия съответно за VII клас, за ХI клас или за ХII клас. 

(2) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до 

директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка. 

(3) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна оценка по 

ал.1. 

(4) Изключение по ал.3 се допуска за ученик от ХII клас, който има годишна оценка слаб (2) 

по един или по няколко учебни предмета или модула -може да се явява на изпити за промяна 

на оценката без ограничения на броя изпитни сесии. 

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от 

три учебни предмета и/или модула общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите 

учебни часове. 

Чл.83. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на първия или на 

втория гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за Х 

клас или за ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет се полага върху учебното 

съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет за съответните 

класове от етапа. 

(3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава заявление 

до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка, формирана по 

реда на чл.29, съответно на чл.30 от Наредба 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите 

от обучението на учениците. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на окончателната 

оценка. 

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по не 

повече от три  учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите 

учебни часове. 
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(6) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само в един 

клас от първия или съответно от втория гимназиален етап, се допуска само изпит за промяна 

на годишната оценка. 

Чл.84. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат 

от: 

1. учениците, обучавани в дневна и в комбинирана форма, при обучение при условията и по 

реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове, което не 

позволява да бъде формирана срочна оценка; 

2. учениците, обучавани в индивидуална форма, които до началото на втория учебен срок се 

преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват 

обучението си в системата на предучилищното и училищното образование. 

Чл.85. (1) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат 

от: 

1. учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение; 
2. учениците, обучавани в индивидуална на обучение, които след началото на втория учебен 

срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или 

започват обучението си в системата на предучилищното и училищното образование; 

3. когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на изпита за определяне на 

срочна оценка, се определя втора дата за полагането му. 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.” 

(2) Учениците със СОП, които не могат да полагат писмени и /или практически изпити  в 

процеса на обучение полагат само устни изпити. 

Чл.86. (1) Получената оценка на изпит не може да се променя. 
(2) Когато получената оценка на изпит е слаб (2), ученикът се явява на поправителен изпит. 

 

 
 

Глава осма 

НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ И  ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

РАЗДЕЛ I. Национални външни оценявания 

Чл.87. (1) Национални външни оценявания в системата на училищното образование се 

провеждат в края на: 

1. началния етап на основната степен на образование; 

2. прогимназиалния етап на основната степен на образование; 

3. първия гимназиален етап на средната степен на образование. 

Чл.88. (1) Националните външни оценявания по чл.47, ал.1 включват учениците, които в 

съответната учебна година се обучават в дневна форма на обучение съответно в IV, VII или 

Х клас. 

(2) Националните външни оценявания по чл.47, ал.1 включват и учениците, които в 

съответната  учебна  година  се  обучават  в  индивидуална  или  в  комбинирана  форма  на 

обучение съответно в IV, VII или Х клас. 

(3) Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които се осъществява обучение в 

IV, VII и X клас, и се обучават по индивидуални учебни програми, полагат изпитите по 

преценка на училищния екип за подкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя 

(настойника,  попечителя,  представителя  на  непридружените  малолетни  и  непълнолетни 

лица, търсещи или получили международна закрила). 

(4) Оценките  от  Национални  външни  оценявания  се записват  съгласно  Нaредба №11  от 

01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 
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(5) При провеждане на националните външни оценявания може да се извършва видеоконтрол 

като мярка в защита на дейности от обществен интерес,свързани с превенция и обективно 

провеждане на изпитите. 

Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, областно и училищно 

ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра на 

образованието  и  науката,  началника на регионалното  управление  на образованието  и  на 

директора на училището.Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху 

провеждането на националните външни оценявания, се поставят информационни табели за 

оповестяване на факта за видеонаблюдение. 

(6) Директорът през информационна система попълва информация за броя на залите, в които 

ще се провежда изпит от националното външно оценяване, както и за броя на местата във 

всяка от тях. 

(7)   Директорът   непосредствено   след   започване   на   изпита   във   всички   зали   през 
информационната система попълва броя на явилите се и на неявилите се ученици. 

(8) Документацията, свързана с организирането и провеждането на националното външно 

оценяване, се съхранява в едногодишен срок. 

 
РАЗДЕЛ II. Държавни зрелостни изпити 

 
Чл.89. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии: 

1. през май - юни; 

2. през август - септември. 

Чл.90. (1) Държавните зрелостни изпити са писмени и изпитните работи от тях се проверяват 

като анонимни. 

Чл.91. (1) Държавни зрелостни изпити се полагат от зрелостници по  смисъла на чл.132 
ЗПУО. 

(2) Зрелостниците със СОП по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие в 

училището  може  да  полагат  държавни  зрелостни  изпити  в  училищата,  в  които  са  се 

обучавали. 

(3) На зрелостниците със СОП, които се обучават интегрирано, по преценка на екипа за 

подкрепа за личностно развитие в училището може да се осигурят отделни зали. 

Чл.92. (1) Зрелостниците със СОП, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни 

държавни зрелостни изпити след представяне на медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето. 

Чл.93. Документацията, свързана с организирането и провеждането на държавните зрелостни 

изпити, се съхранява в едногодишен срок. 

Чл.94. При провеждане на държавните зрелостни изпити се извършва видеоконтрол като 

мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно 

провеждане на изпитите. Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, 

областно и училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на 

министъра на образованието и науката, началника на регионалното управление на 

образованието и на директора на училището. Във всяко училище, в което се осъществява 

видеоконтрол  върху  провеждането  на  държавен  зрелостен  изпит,  се  поставят 

информационни табели за оповестяване на факта за видеонаблюдение. 
 

 
 

Глава девета 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ЗАВЪРШЕН ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Чл.95. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава удостоверение 

за завършен клас. 

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

ученическа книжка. 



Правилник за дейността на СУ „Димитър Благоев” – Свищов 

2022 – 2023 учебна година 

29 

 

 

 

Чл.96.  (1)  Учениците,  завършили  обучението  си  в  IV  клас,  получават  удостоверение 

зазавършен начален етап на основно образование. 

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

на основно образование. 

Чл.97. (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, 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. 

Чл.98. (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 право на обучение за 

придобиване на професионална квалификация. 

(2) Учениците по Чл.120, ал.7, завършили обучението си в X клас, получават удостоверение 

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

професионално обучение. 

(3) Учениците по ал.1 и 2, които се обучават и за придобиване на професионална 

квалификация, освен документа по ал.1 и 2 получават и съответните документи, издадени 

при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. 

Чл.99. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право 

да  се  явят  на  държавни  зрелостни  изпити  и  на  държавен  изпит  за  придобиване  на 
професионална квалификация. 
(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана 

подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен 

държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на 

задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет. 

Чл.100.  (1) 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  или  за  професионално 

обучение. 

(2) Окончателните оценки от удостоверението за I-ви гимназиален етап се посочват в 

дипломата  за  средно  образование,  като  задължително  се  записва  номерът  на 

удостоверението. 
 

 
 

Глава десета 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

 
Чл.101.   Целодневната   организация   на   учебния   ден   се   осъществява   при   условията, 

определени от ДОС за организация на дейностите в училищното образование, уреден с 

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

/ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 

градини, училищата и центровете за личностно развитие/. 

Чл.102. В срок до 15 септември се приема от педагогическия съвет и се утвърждава от 

директора  на  училището  Годишна  училищна  програма  за  целодневна  организация  на 

учебния ден, изготвена в съответствие с Наредба №10 за организация на дейностите в 

училищното образование, както и със стратегията и спецификата на училището. 

Чл.103. При целодневна организация на учебния ден са включени дейности по: 

•   Организиран отдих и физическа активност 

•   Самоподготовка. 

•   Занимания по интереси 
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Чл.104.    Дейностите    по    организиран    отдих    и    физическа    активност    включват: 

1. Организиране, провеждане и координиране на дейностите по отдиха и спортните игри на 
учениците за създаване на здравословни навици и осъществяване на преход към следобедните 

часове или за активна почивка в края на деня: 

• наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на организирания отдих и 

физическата активност на учениците. Наблюдение на взаимоотношенията между 
учениците и насърчаване на взаимното разбиране, зачитане и уважение, прояви на 
толерантност; 

• провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, проблеми, 

конфликти и други за осъществяване на прехода към самоподготовката; 

•   спазване на здравно-хигиенните норми и изисквания от учениците; 

•   грижа за опазване на здравето и живота на децата и учениците. 
 

2. Осигуряване време за обедното хранене на учениците – извършва се по график; 

3. Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от тези 

за дейностите по  самоподготовка. Те са с времетраене 2  учебни  часа.  Провеждат  се по 

седмично разписание индивидуално за всяка група и по следния обобщен график: 

 
 I – II клас III – IV клас V – VII клас 

В дните с 4 часа в 

сутрешния блок 

11.25-12.00 
12.30-13.05 

  

В дните с 5 часа в 

сутрешния блок 

12.15-12.50 
13.00-13.35 

12.20-13.00 
13.00-13.40 

 

В дните с 6 часа в 

сутрешния блок 

 13.10-13.50 

13.50-14.30 

13.10-13.50 

13.50-14.30 

В дните със 7 часа 

в сутрешния блок 

  13.55-14.35 
14.35-15.15 

 

 
 

Чл.105. При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят на 

групата се съобразява с индивидуалните характеристики на децата по отношение на стила 

на възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите 

Дейностите по самоподготовка включват: 

• Ситуации  за  осмисляне  на  изучаваното  съдържание  по  време  на  учебния  час,  за 

преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание 

•   Усвояване на начини и методи за рационално учене. 

•   Подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи. 

•   Подготовка за класни и контролни работи. 

• Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните 

учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата. 

• Формиране  на  умения  у  ученика  за  самостоятелно  планиране  и  организиране  на 

подготовката си. 

Учителят  на  групата  се  консултира  с  учителите  по  учебните  предмети  и 

съвместно определят съдържанието на самоподготовката. 

 
1. Ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час. 

2. Усвояване на начини и методи за рационално учене. 

3. Подготовка на домашни задачи. 

4. Подготовка за класни и контролни работи. 

5. Изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните 

учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителите 
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6. Формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката. 

7. Консултации с учители по различни учебни предмети. 

Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно определят 

съдържанието на самоподготовката. Часовете се провеждат в класната стая по седмично 

разписание, индивидуално за всяка група и по следния обобщен график: 

 
 I – II клас III – IV клас V – VII клас 

В дните с 4 часа в 

сутрешния блок 

13.40-14.15 
14.30-15.05 

  

В дните с 5 часа в 

сутрешния блок 

13.40-14.15 
14.30-15.05 

13.40-14.20 
14.30-15.10 

 

В дните с 6 часа в 

сутрешния блок 

 14.30-15.10 
15.20-16.00 

14.30-15.10 
15.10-15.50 

В дните със 7 часа 

в сутрешния блок 

  15.15-15.55 

15.55-16.35 
 

Чл.106. Занимания по интереси 

(1) Часовете за занимания по интереси при целодневната организация на учебния ден 

включват дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се 

организират   съгласно   изискванията   на   Наредбата   за   приобщаващото   образование   . 

Планират се  след проучване и осигуряване на необходимата материална база в зависимост 

от желанието на учениците, техните възрастови особености и възможностите на училището. 

Те се организират с оглед мотивирането на учениците и родителите за включване в 

целодневната организация. 

Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден включват 

дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се организират 

съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование. 

(2) Съдържанието на дейностите по интереси и по групи се определя в училищната програма 

за занимания по интереси за съответната година съгласно Чл.21 от Наредбата за 

приобщаващото образование. 

(1) Училището изготвя до 10 октомври програма за занимания по интереси за съответната 

учебна година в съответствие с тематичните направления, която се утвърждава от директора 

на училището. 

(2) Програмата за занимания по интереси включва: 
1.  дейности  за  мотивиране  на  учениците  за  участие  в  занимания  по  интереси  в 

тематичните  направления:  „Дигитална  креативност",  „Природни  науки",  „Математика", 

„Технологии"; „Изкуство и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и 

здравословен начин на живот“, „Спорт“ 

2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при избора на 

възможности за обучение и професия; 

3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в 

училището; 

4. дейности за изяви и популяризиране на постиженията на учениците, които са обхванати 

в заниманията по интереси; 

5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на постиженията 

на учениците; 

6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите. 
(3) Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира най- 

малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за занимания по 

интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, дебати, конкурси и 

други за популяризиране на индивидуалните и/или груповите постижения на учениците. 

(4) Училището изготвя до 1 септември отчет за проведените занимания. 



Правилник за дейността на СУ „Димитър Благоев” – Свищов 

2022 – 2023 учебна година 

32 

 

 

 I – II клас III – IV клас V – VII клас 

В дните с 4 часа в 

сутрешния блок 

15.20-15.55 
16.00-16.35 

  

В дните с 5 часа в 

сутрешния блок 

15.20-15.55 
16.00-16.35 

15.20-16.00 
16.00-16.40 

 

В дните с 6 часа в 

сутрешния блок 

 16.10-16.50 
16.50-17.30 

15.50-16.30 
16.30-17.10 

В дните със 7 часа 

в сутрешния блок 

  16.35-17.15 
17.15-17.55 

 

 

В СУ„Д.Благоев” за учебната 2022/2023 г.са избрани следните направления: 

 
I,II,III,IV клас – Изкусктво, култура и спорт 

V,VІ А,Б, В и VII А,Б, В клас – Спорт 

 
3. Заниманията по интереси се провеждат по седмично разписание, индивидуално за всяка 

група и по следния обобщен график: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Глава единадесета 

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 
РАЗДЕЛ I. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детската градина и 

в училището 

 
Чл.107. (1) Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от постъпването на детето 

в детската градина или училището съобразно индивидуалните му потребности. 

(2) Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала на всяко 

дете или ученик в детската градина или в училището. 

Чл.108. Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина, която е насочена към 

всички деца в групата и гарантира участието и изявата им в образователния процес и в 

дейността на детската градина, включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
2. занимания по интереси; 

3. грижа за здравето; 

4. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

5. поощряване с морални и материални награди; 

6. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

7. логопедична работа. 

Чл.109. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина, която е насочена към 

превенцията на обучителните затруднения и включва: 

1. обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

2. прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково развитие; 

3. индивидуална и групова работа при установени езикови и/или емоционално-поведенчески, 

и/или сензорни затруднения. 

(2) Учителите в групата съвместно с останалите педагогически специалисти, които работят с 

детето, установяват напредъка на всяко дете, което е включено в дейности по ал.1, два пъти в 

рамките на учебната година, въз основа на материали от дейността му – рисунки и други 

творчески работи на детето, както и в резултат на писмени становища от логопеда, психолога 

или от друг специалист за развитието на детето. За резултатите от напредъка на детето 

учителите изготвят доклад до директора в края на учебната годината. Материалите, 

становищата и докладът се съхраняват в детското портфолио и в личното образователно дело 

на детето. 
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Чл.110. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към 

всички  деца  в  подготвителна  група  за  задължително  предучилищно  образование  и  към 

всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в 

дейността на училището и включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнително консултиране по учебни предмети; 

4. кариерно ориентиране на учениците; 

5. занимания по интереси; 

6. библиотечно-информационно обслужване; 

7. грижа за здравето; 

8. осигуряване на общежитие; 

9. поощряване с морални и материални награди; 

10. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

11. дейности за превенция на обучителните затруднения, включително логопедична работа. 

Чл.111. (1) Екипната работа включва: 

1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците – 

обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители 

за подобряване на работата им с децата в групата или с учениците в класа; 

2. провеждане на регулярни срещи за: 

а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на дете или ученик; 

б) набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа само за отделни деца и ученици. 

Чл.112. (1) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици, които 

имат системни пропуски по даден  учебен предмет и/или за които се препоръчва такова 

обучение в плана за подкрепа. 

 
РАЗДЕЛ II. Допълнителна подкрепа 

 
Чл.113. (1) Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се 

предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности. 

(2) Оценката по ал.1 се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на детето или 

ученика,  утвърден  със  заповед  на  директора  на  детската  градина  или  училището  за 

конкретно дете или ученик по Чл.187, ал.2 от ЗПУО. 

Чл.114  (1)  Оценката  на  индивидуалните  потребности  на  дете  или  ученик  е  процес  на 

събиране и анализиране на специфична информация за неговото функциониране – силни 

страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес, 

възможности за реализация. 

Чл.115.  (1) Институциите  в системата  на предучилищното  и  училищното  образование  – 

детските градини, училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани 

обслужващи звена, осигуряват допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е краткосрочна или 

дългосрочна. 

(3)   Краткосрочна   е   подкрепата,   която   въз   основа   на   оценката   на   индивидуалните 

потребности на детето или ученика се предоставя за определено време в процеса на 

предучилищното и училищното образование, като: 

1. за деца или ученици със специални образователни потребности обхваща период от 

минимум една учебна година до максимум края на съответния етап от степента на 

образование; 

2. за деца и ученици в риск обхваща времето на планираните дейности за работа по 

конкретния случай, която се осъществява в училище в сътрудничество с отделите за закрила 

на детето; 
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3. за деца и ученици с изявени дарби обхваща период от минимум една учебна година; 

4. за деца и ученици с хронични заболявания обхваща периода, необходим за лечението на 

детето или ученика. При необходимост срокът й се удължава в зависимост от здравословното 

състояние на детето или ученика. 

(4)  Дългосрочна  е  подкрепата,  която  обхваща  повече  от  един  етап  от  степента  на 

образование, повече от една степен на образование или е за целия период на обучение на 

детето или ученика в детската градина или училището. 

(5) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 

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

рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

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

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

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

увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 
 

 
 

Глава дванадесета 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
Чл.116. (1) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя 

от уважителните причини, определени в Чл.61 ,ал.1 класният ръководител е длъжен да 

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

възможностите за отстраняване на причините за отсъствията. 

(2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки 

учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

Чл.117. (1) Ученикът може да отсъства от училище по  уважителни причини в следните 

случаи: 

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

общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение; 

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

представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на 

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други и от 

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

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

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

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

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

училище; 

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

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

отсъствието. 

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

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

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

училищното  образование,  с  изключение  на  отписването  на  ученика  от  училището  или 

промяна на формата на обучение. 

(3)  При  неинформиране  за  отсъствие  на  родителя  по  ал.2,  директорът  на  училището 
информира отдела за закрила на детето по местоживеене на ученика. 
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(4) За удостоверяване на уважителни причини в случай на отсъствия по ал.1, т.1 за учениците 

в българските училища в чужбина се прилага действащото законодателство на страната, в 

която е открито училището. 

Чл.118. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното 

образование, настоящия правилник или при допускане на неизвинени отсъствия или при 

нарушаване на на учениците се налагат следните санкции: 

(1). „Забележка“ за: 
1. 5/ пет / неизвинени отсъствия; 

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

3. системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

4.  регистрирани  над  3/  три  /  забележки  в  дневника  относно  несериозно  поведение  и 

отношение в процеса на обучение; 

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

6. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на екскурзии с учебна 

цел; 

7. 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. 

8.използване на мобилни телефони с цел уронване на авторитета на лица от училището – 

ученици, учители и служители. 

(2) „Преместване в друга паралелка на същото училище“: 
2. възпрепятстване на учебния процес; 

3. употреба на алкохол. 

(3) „Предупреждение за преместване в друго училище“ за: 

1. 10 /десет / неизвинени отсъствия; 
2. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната документация; 

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

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

училището; 

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

6. прояви на физическо и психическо насилие; 

7. разпространяването на наркотични вещества в училището; то се разглежда и санкционира 

от съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

8.  установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие  – за първо 

провинение; 

9. установяване на фалшифициране на документ  – ученическа книжка или дневник  – за 

първо провинение; 

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

(4) „Преместване в друго училище до края на учебната година“ за: 
1. повече от 15/ петнадесет / неизвинени отсъствия; 

2. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

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

4. упражняване на физическо или психическо насилие; 

5. унищожаване на училищно имущество; 

6.  установяване  на фалшифициране на документ  за извиняване на отсъствие  –  за  второ 

провинение; 

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

провинение; 

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

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

16-годишна възраст“ за: 
1. повече от 15/ петнадесет / неизвинени отсъствия; 

2. други тежки нарушения. 
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Чл.119. Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да 

го отстрани до края на учебния час. 

Чл.120. Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 

ПДУ, 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.121. (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.122. Вида 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.123. (1) Санкциите са срочни. 
(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

Чл.124. 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.125.  За  откриване  на  процедура  за  налагане  на  санкции  директорът  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.126. 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 педагогическия съветник. 

Чл.127. (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.128. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

бележника за кореспонденция на ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „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  „Отстраняване  от  час“  ученикът  няма  право  да  напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. 

Чл.129.  (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 ученическата книжка и в личния картон на ученика. 
 

 
 

Глава тринадесета 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
Чл.130. (1) Редът и условията за преместване се отнасят за ученици от I до ХII клас Ученици 

може да се преместват при наличие на свободни места в  паралелката, в която искат да 

постъпят в приемащото училище. 

Чл.131. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план- 

прием, които включват: 

1. незаетите места; 

2. освободените през учебната година места. 

(2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на 

училището и в регионалното управление на образованието. 
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Чл.132. (1) Учениците може да се преместват, както следва: 

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

2. от VII до Х клас включително - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен 

срок; 

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

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

специалност от професия; 

4. 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. 

(2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас, като при 

преместването си не могат да сменят профила и задължителните профилиращи предмети, 

които са изучавали, както и специалността от професията. 

(3) Премествания извън случаите по  ал.1, т.2 - 4 и ал.2  се разрешават от  началника на 

регионалното управление на образованието на територията, на която се намира приемащото 

училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването. 

Чл.133. Учениците може да се преместват в друго училище над утвърдения прием съгласно 

чл.107 и чл.107а от Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. 
Чл.134. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

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

директора на приемащото училище/Изборът по ал.1 за малолетните се извършва вместо тях и 

от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на 

техните родители. / ; 

(2) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда 

държава: 

1.  родителят подава писмено  заявление до директора  на училището,  в което се обучава 

ученикът, за издаване на удостоверение за преместване; 

2. родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, удостоверяващ 

възможността ученикът да продължи образованието си при условията на приемащото 

училище. 

3. Документите по т.1 и т.2 може да се подават и сканирани по електронен път. 
4. В срок до 5 работни дни от подаване на документите по т.1 и т.2 директорът на училището, 

в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване. 

(3) До три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището 

потвърждава възможността за записването на ученика и информира директора на училището, 

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

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

на директора на приемащото училище удостоверение за преместване, копие на училищния 

учебен план, копие на личното образователно дело на ученика в гимназиален етап. 

(5)   Директорът   на   приемащото   училище   до   три   работни   дни   от   поучаване   на 

удостоверението  по  ал.3  определя  със  заповед  условията  за  приемане  на  ученика  и 

информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът 

подписва декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в 

приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

(6) В срок от 3 работни дни директорът на приемащото училище информира писмено 

директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

Чл.135. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на 

директора на приемащото училище. 



Правилник за дейността на СУ „Димитър Благоев” – Свищов 

2022 – 2023 учебна година 

38 

 

 

 

Глава четиринадесета 

СИСТЕМА ОТ  МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  ПРИСЪСТВИЕТО  НА 

УЧЕНИЦИ В УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Чл.136(1)Училищна програма за намаляване броя на отсъствията; за намаляване броя на 

учениците, преждевременно напуснали училище и прилагане на конкретни мерки и план за 

действие, както следва: 

1.  Мерки  за  недопускане  на  фиктивно  записване  на  ученици  от  всички  форми  на 

обучение 

2.  Проучване и анализиране на основните причини за отсъствията на учениците и риска 

от преждевременно напускане на училище. 

3.  Механизъм за идентификация на учениците в риск от отпадане. 

4.  Разработване и прилагане на мерки за намаляване на отсъствията на учениците 

5. Мерки за подкрепа на учениците в риск от напускане чрез различни форми на 

ученическо самоуправление. 

6.  Мерки за подкрепа на учениците в риск с участието на родителските общности. 

7.  Мерки за подкрепа на учениците в риск от страна на представители на местната власт, 

гражданския сектор и работодателските организации. 

8.  Разработване на механизъм за контрол на редовното и точното отразяване/нанасяне на 

отсъствията на учениците в училищната документация. 

9.  Механизъм за реинтеграция на отпадналите от училището ученици. 

10. Мерки в информационна система за обхващане и задържане на децата и учениците 

съгласно Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане 

в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, приет с ПМС 373/ 05.07.17г. 
 

 
 

Глава петнадесета 

ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОБМЕН НА 

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР И 

КОНСТАТИРАНИ СЛУЧАИ НА УПРАЖНЯВАНЕ НА ТОРМОЗ 

 
Чл.137. Преди началото на новата учебна година се извършва охранително обследване на 

училищната сграда по график на РУ и се изготвя протокол от комисия, в която се включват 

представители на местната власт, РУ и директора на училището. 

Чл.138. Периодично се проиграва евакуация. 

Чл.139.   Проверяват   се   маршрутите   за   безпрепятствена   евакуация   на   застрашените 

помещения или сграда, съгласно Наредба №13-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите 

за пожарната безопасност при експлоатация на обектите, издадена от министъра на 

вътрешните работи и министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ бр. 

81 от 18.10.2011 г. 
Чл.140. Училищното ръководство осигурява охранителна дейност за учебната година и 

пропускателния режим в училището в съответствие със законовите възможности. 

Чл.141. При получаване на злонамерен сигнал директорът или упълномощените лица 

сигнализират на тел. 0884330388 или на дежурния служител в РУ. 

Чл.142. Изготвят се правила за действия при получаване на злонамерен анонимен телефонен 

сигнал в образователните институции. 

Чл.143. Разработване и приемане на механизъм за противодействие на училищния тормоз 

между учениците в началото на учебната година от педагогическия съвет при СУ „Димитър 

Благоев”. В съответствие със заложените дейности се предприемат следните мерки и 

действия: 
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(1)       Запознаване на учители, родители и ученици със Заповед №РД 09–611 от 18.05.2012г. 

на Министърът на образованието и науката и с настоящия „Механизъм за противодействие 

на училищния тормоз между учениците в СУ „Димитър Благоев”. 

(2)       Извършване оценка на тормоза в началото и в края на учебната година. Анкетата се 

провежда от класните ръководители до 09.11.2017 г. и до 09.05.2018 г. Обработва се от 

Координационен съвет, съответно до 30.11.17 г. и до 13.06.18 г. 

(3)       Създаване на координационен съвет, който да отговаря за планиране и координиране 

на усилията за справяне с тормоза. 

(4)       Дейности на ниво класна стая/паралелка. 
(5) Дейности на ниво училище. 

(6) Дейности с родителско участие. 

(7) Процедури и алгоритъм при установен училищен тормоз между учениците. 

1. Инциденти, свързани с физическо насилие; 

2. Инциденти, свързани с психическо насилие. 

(8) Действия за прекратяване на ситуация на тормоз: 

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на която е 

станал свидетел. 

1. Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз; 

2. Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз; 

3. Реакции, спрямо наблюдателите. 

(9) Училищна система за насочване към други служби. 

(10) Регистриране на ситуации на тормоз. 
 

 
 

Глава шестнадесета 

СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ 

ЛИЧНИ ЛЕКАРИ 

 
І.  НАЧИНИ  НА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ  УЧИТЕЛИ,  УЧЕНИЦИ  И  ЛИЧНИ 

ЛЕКАРИ: 

 
Чл.144. Класните ръководители и учителите взаимодействат/общуват с личните лекари на 

децата и учениците от училище по телефона или чрез личен контакт, в зависимост от 

възникналата ситуация и необходимостта от своевременна и незабавна реакция при 

необходимост. 

Чл.145. Всеки личен лекар предоставя на класните ръководители в началото на учебната 

година  своя  личен  или  служебен  телефонен  номер  за  връзка  при 

необходимост.Информацията се предоставя чрез талона за проведен медицински преглед за 

актуалното здравно състояние на ученика в началото на всяка учебна година. Класните 

ръководители вписват телефона на личния лекар в дневника на паралелката. 

Чл.146. Осъществяването на връзка между учителите и личните лекари при възникнал 

здравословен проблем с ученика в училище да става чрез телефонно обаждане между 

горепосочените страни като за целта и двете страни предварително са предоставили 

телефонните си номера по подходящ начин, избран от самите тях. 

Чл.147.  Учениците  да  уведомяват  класните  ръководители  и  учителите  при  възникнал 

здравословен  проблем  още  в  деня  на  посещение  на  личния  лекар  по  телефона,  чрез 

съобщение по съученик или друг близък, който да предаде в училище, чрез съобщение по 

телефона  или  друг  източник.  За  учениците  от  подготвителна  група  и  начален  етап 

информацията да се предоставя от родител или по-голям брат/сестра, който учи в училище. 

Чл.148. Медицинските бележки, издадени от личния лекар на ученика, задължително да 

имат амбулаторен номер, подпис на родителя и заверка от медицинското лице в училището. 

Ако  медицинската  бележка  не  съдържа  един  от  посочените  реквизити,  то  класният 
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ръководител да се свърже с личния лекар на ученика и родителя, с цел установяване на 

достоверността на документа. 

Чл.149. Ако ученикът не е представил медицинската бележка за подпис на медицинското 

лице в училището, то заверката да се направи от класният ръководител. 

Чл.150. През учебната година да се проведат здравни беседи от медицинско лице, 

включително и от лични лекари на ученици, при отправена покана и по теми съобразени с 

възрастовите особености на децата и потребностите им. 

Чл.151. През учебната година да се проведе поне една тренинг-симулация между учители, 

ученици и лични лекари с практическа насоченост за действията на учители и ученици при 

възникване на екстремна ситуация, изискваща оказване на помощ на пострадал и намесата на 

лекар. 

Чл.152. Във всяка класна стая или учебен кабинет, както и по коридорите  и във фоайето на 

училището на видно място да се изложат по подходящ начин телефонните номера на личните 

лекари  на  учениците  и  на  телефон  112  за  бърза  реакция  при  необходимост  в  спешна 

ситуация. 

Чл.153. С картинки или рисунки да се изобрази ситуация/насилие, пострадал ученик и други/ 

и стъпките на комуникация ученик-учител-медицинско лице/личен лекар-родител. Да бъдат 

публикувани на електронната страница на училището и разлепени във всички класни стаи, 

кабинети и коридори. 

 
II.СЛУЧАИ, В КОИТО УЧИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ 

ЛИЧНИЯ ЛЕКАР НА УЧЕНИКА: 

 
Чл.154. При видимо неразположение на ученика в училище по време на учебен час или 

междучасие,  независимо  дали  детето  има  конкретни  оплаквания  или  търси  помощ  от 

учителя. 

Чл.155.При инцидент с ученик. 
Чл.156.Ако ученика е станал  жертва на насилие или свидетел на насилие. 

Чл.157.Ако  забележи  някакво  отклонение  от  обичайното  поведение  на   ученика  или 

необичайно поведение с агресивни прояви. 

Чл.158.Ако ученика често отсъства от училище с медицинска бележка. 

 
III.СЛУЧАИ, В КОИТО ЛИЧНИТЕ ЛЕКАРИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА 

ПОТЪРСЯТ УЧИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИКА: 

 
Чл.159. За да го информира за претърпян инцидент с ученика. 

Чл.160.За   да   информира   за   промяна   в   здравословното   състояние   на   ученика   и 

необходимостта от продължително лечение. 

Чл.161.При тежко инфекциозно заболяване на ученика. 

Чл.162.Личният лекар може да потърси помощ от учителите на ученика, ако в поведението 

му забележи някакво отклонение от обичайното поведение, с цел да се избегнат нежелани 

последствия. 

Чл.163.Ако е разбрал или се съмнява за насилие в семейството. 

 
IV.СЛУЧАИ, В КОИТО УЧЕНИЦИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ 

УЧИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ СЕ ЛЕКАРИ: 

 
Чл.164.Ако не се почувства добре в училище или вкъщи. 

Чл.165.Ако е станал жертва на насилие или свидетел на насилие. 

Чл.166.Ако вкъщи е преживял насилие или е станал свидетел или жертва на насилие в 

семейството. 

Чл.167.Ако  знае  за  свой  съученик,  който  преживял  насилие  или  е  станал  свидетел  или 

жертва на насилие в семейството, на улицата или в училище. 
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Чл.168.Ако има някакви оплаквания, които не са обичайни или някаква промяна във 

физическото развитие го притеснява. 

Чл.169.Ако друг  ученик му е споделил, че е бил жертва на насилие или не се чувства добре. 

Чл.170.В случай на инцидент с дете или ученик в училище педагогическите специалисти са 

длъжни  да  предприемат  следните  мерки  по  отношение  на  начина  на  взаимодействие  с 

медицинското лице: 

1.1 В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за живота на 

пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112; 

1.2 Незабавно уведомява медицинското лице в училището лично или остава при детето и 

изпраща друго лице да го извика; 
 

1.3 Незабавно информира класният ръководител, който да осъществи контакт с личния лекар 

на детето или сам осъществява контакт с личния лекар на пострадалото дете и го информира 

за инцидента. При необходимост дава и допълнителна информация. 
 

1.4 Незабавно информира класния ръководител, който първо се свързва с родителите и ги 

уведомява за инцидента с детето им ,а после информира директора на училището. 
 

1.5 В случай на по-лек инцидент с дете в училище, който към момента на установяването му 

от учителя, видимо не застрашава живата на детето, учителят незабавно информира 

медицинското лице в училището. 
 

1.6  В  случай  на  по-лек  инцидент  с  дете  в  училище,  при  който  медицинското  лице  в 

училището  е  оказало  помощ,  то  същото  лице е длъжно  да информира личния  лекар  на 

детето/ученика като го запознае с инцидента и оказаната от него лекарска помощ и 

приложени медикаменти, ако такива са дадени на детето. 
 

1.7  В  случай  на  по-лек  инцидент  с  дете  в  училище,  при  който  медицинското  лице  в 

училището е оказало помощ, то същото се задължава да  насочи детето и родителите за 

консултиране с личния лекар, който да извърши профилактичен преглед на детето, с цел 

проследяване на състоянието му и предотвратяване на следващи усложнения. 
 

1.8  В  случай  на  по-лек  инцидент  с  дете  в  училище,  при  който  медицинското  лице  в 

училището е оказало помощ, то класният ръководител също да информира незабавно личния 

лекар и родителите за инцидента и оказаната помощ от медицинското лице в училището; да 

насочи родителите към профилактичен преглед при личния лекар. 
 

1.9 В случай на постъпило оплакване от ученик към учител за временно неразположение по 

време  на  час  или  по  време  на  почивка  учителят  приел  оплакването  незабавно  насочва 

ученика към медицинското лице в училището, а при необходимост го придружава лично до 

кабинета му. В случай, че не може да го придружи лично, поради изпълнение на служебните 

си задължения, то учителят да потърси съдействие от дежурен учител или друг служител. 
 

1.10  Учителят  незабавно  да  информира  класния  ръководител  на  ученика  за 

неразположението на детето, независимо от естеството му, а класният ръководител от своя 

страна незабавно да се свърже с личния лекар на детето и родителя/настойника/лицето 

полагащо грижи за детето. 
 

1.11  Класният  ръководител  информира  директора  на  училището  след  изпълнение  на 

действията описани в точка 1.9. 
 

1.12 В случай, че ученик съобщи за дете или друг ученик, който не се чувства добре на 

учител или друг служител в училището, то учителят или служителят, информират незабавно 

класния ръководител и медицинското лице в училището, а същите да предприемат стъпките 

описани от точка 1.8 до 1.11 от настоящия инструктаж. 
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1.13  Забранява  се  на  учителите  или  служителите  да  дават  лекарства  на  учениците, 

независимо от оплакванията или инцидента, на който децата са станали жертва, преди да са 

се консултирали с медицинското лице в училището, личния лекар или 

родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за детето, с цел да се избегнат нежелани 

странични реакции и усложнение. 
 

1.14 Забранява се на учителите/класните ръководители или другите педагогически 

специалисти да освобождават ученик, който е помолил за това, поради временно 

неразположение, независимо от външния вид на детето в момента на оплакването и 

състоянието му. Ако това се случи учителите/класните ръководители или другите 

педагогически специалисти насочва детето към консултация с медицинското лице в 

училището, след което незабавно осъществяват контакт с родителя и го информира за 

неразположението на детето му. 
 

1.15 След изпълнение на действията от т.1.14 учителите/класните ръководители или другите 

педагогически   специалисти   осъществяват   контакт   с   личния   лекар   на   ученика   и   го 

информират за състоянието му. 
 

1.16 Учителите не допускат ученик, който е съобщил, че не се чувства добре да бъде оставен 

сам и без наблюдение, до идването на медицинското лице в училището, личния лекар или 

родителя (настойника)лицето упражняващо грижи за детето. 
 

1.17 Ако не е възможно да се свърже с родител (настойника) лицето полагащо грижи за 

детето,  личния  лекар  или  медицинското  лице  в  училището,  а  състоянието  на  детето  се 

влоши, то учителят звъни на телефон 112. 
 

1.18 Ако не е възможно да се установи контакт с родителя, то класният ръководител 

информира по-големи братя или сестри на детето, в случай че в училището учат такива. 
 

1.19 Ако дете се е оплакало в училище на учител за временно неразположение предизвикано 

от главоболие, болка в корема, зъбобол или друго и след потърсено съдействие от 

медицинското лице в училище същото е дало някакви медикаменти/лекарства, незабавно 

информира класният  ръководител на детето.  Класният  ръководител  информира родителя 

(настойника)лицето полагащо грижи за детето и личния лекар за състоянието на детето и 

поетите лекарства. 
 

1.20 Медицинското лице в училище от своя страна при възникване на ситуация в т.1.19 

незабавно информира личния лекар на детето и насочва родителя(настойника) лицето 

полагащо грижи за детето към профилактичен преглед, с цел проследяване на състоянието 

му. 
 

1.21 В случай, че учител или служител забележи, че дете или ученик видимо не изглежда в 

добро здравословно състояние, без да е постъпила оплакване от детето, то незабавно да се 

информира класният ръководител и медицинското лице в училище, а те от своя страна да 

информират родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар. 
 

1.22 В случай на инцидент с дете в училище или постъпило оплакване от ученик за временно 

неразположение, то учителите/класните ръководители/други педагогически специалисти 

задължително се консултират с медицинското лице в училище или личния лекар на детето 

преди да пристъпят към оказване на долекарска помощ или даване на лекарства/медикаменти 

от какъвто и да е вид или други действия, за които не са преминали обучение и нямат 

съответните умения и компетентности. 
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Глава седемнадесета 

ПРАВИЛА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ОТСЪСТВИЯТА, УСПЕХА И 

ДИСЦИПЛИНАТА НА УЧЕНИКА 

 
Настоящите правила са допълнение към училищната програма за намаляване броя на 

отсъствията, за намаляване броя на учениците , преждевременно напуснали училище. 

Чл.171.С тези правила се регламентира редът за уведомяване на родителите за отсъствията, 

успеха и дисциплината на учениците от СУ „ Димитър Благоев „ – Свищов 

Чл.172. Класният ръководител има задължението да информира учениците в часа на класа и 

родителите на първата родителска среща , че при отсъствие от училище имат задължението 

да уведомяват класния ръководител, че ще отсъства от училище и причината , която налага 

това , в самия ден .Оправдателният документ се представя в първия ден след връщането му в 

училище. 

Чл.173  .Кластният  ръководител  има  задължението  да  потърси  ученикът  или  неговият 

родител / настойник в случаите, когато отсъства от училище и не е уведомил или представил 

оправдателен документ. 

Чл.174.След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител 

уведомява родител / настойник и обсъжда с него възможностите за отстраняване на 

причините за отсъствията. 

Чл.175.При невъзможност класния ръководител да се свърже с родителя / настойника е 

задължен да подготви известие по образец, с което  уведомява родителя / настойника за 

времето, в което да се яви на среща в училището. Известието се изпраща по друг ученик , 

или по пощата с обратна разписка на адреса ,предоставен в началото на учебната година. В 

дневника на класа се вписва номера на изпратеното извествие. 

Чл.176.Когато ученикът не може да бъде намерен на адреса класния ръководител уведомява 

ръководството и подготвя проект на писмо до съответните инстанции , с което да ги уведоми 

за случая. 

Чл.177. При невъзможност ученикът да бъде открит, класния ръководител докладва на 

педагогическия съвет и прави предложение за отпадане на ученика от училище. 

Чл.178. Педагогическият съвет взема решения да отпадне ученикът от училище след като 

прецени, че са изчерпани всички средства за задържане на ученика. 

Чл.179. -Класният ръководител има задължението да информира родителите за нарушение 

на дисциплината, за успеха и отсъствията на ученика, като впише съобщенията/ 

информацията в електронния дневник или изпрати известие по реда на чл.5 от настоящите 

правила 
 

 
 

Глава осемнадесета 

БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И 

ТРУД 

 
Чл.180. (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 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; 
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(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. 

(3) Учителите по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на 

околната среда, труд и техника и ФВС да разработят инструктаж и да запознаят учениците в 

часовете си. 

Инструктажите се съхраняват от заместник-директора по административните въпроси. 

(4)Децата  /  учениците  да  бъдат  запознати  от  учителите  с  мерките  за  ограничаване  и 

намаляване на последствията от ПТП при обучението и възпитанието в часовете по БДП 

съгласно Наредба №8121з-194 / 21.02.2019г. 
 

 
 

Глава деветнадесета 

ОРГАНИЗИРАНИ ГРУПОВИ И ИНДИВИДУАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ 

С ОБЩА ЦЕНА 

 
Чл.181. (1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в системата на 

предучилищното и училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен 

договор между туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, 

екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции и други пътувания с 

образователна, възпитателна,културно-развлекателна и опознавателна цел, може да се 

организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през учебно време – за 

не повече от 3 учебни дни за паралелка. 

(2) Допустимият брой на учебните дни по ал.1 за организиране на ученически 

туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчисляват въз 

основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една 

паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото 

пътуване с обща цена. 

(3) Туристическите пътувания с обща цена по ал.1 през учебно време се планират 

в годишния план за дейността на училището.“ 

(4) Проектните и творчески дейности се осъществяват в цели учебни дни по 5 учебни часа, 

последователно (напр. една учебна седмица в края на учебните занятия) или на няколко пъти 

в рамките на учебното време, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни 

дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата, съгласно 

наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 за учебния план 

Чл.182. Организираните в системата на предучилищното и училищното образование детски 

и ученически туристически пътувания с обща цена се провеждат въз основа на сключен 

договор между туроператор и директора на съответната институция по смисъла на Закона за 

предучилищното  и  училищното  образование.  Договорът  се  сключва  след  одобрение  от 

началника на съответното регионално управление на образованието. 
Чл.183. Условията и редът за извършване на детски и ученически туристически пътувания с 

обща цена, инициирани от съответната институция по смисъла на Закона за предучилищното 



Правилник за дейността на СУ „Димитър Благоев” – Свищов 

2022 – 2023 учебна година 

45 

 

 

 

и училищното образование, се определят с наредба, приета от Министерския съвет, по 

съвместно предложение на министъра на туризма и министъра на образованието и науката. 

 
РАЗДЕЛ I. Условия и ред за организиране на туристическите пътувания на деца и 

ученици. Необходима документация 

 
Чл.184. (1) Организираните в системата на предучилищното и училищното образование 

туристически пътувания се извършват въз основа на сключен договор между туроператор и 

директор на институция в системата на предучилищното и училищното образование. 

(2) Договорът по ал.1 съдържа: 

1. дата и място на сключването; 

2. фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер на туроператора и/или 

туристическия агент, както и имената на директора и името на институцията; 

3. вид на използвания транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва видът на 

транспортното средство: самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб; 

4. маршрут на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на 

пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното 

време на пристигане, продължителност на престоя; 

5. местоположение и вид на туристическите обекти или атракции, когато в цената на 

пътуването са включени и цените на билетите за посещението им; 

6. местоположение, вид, наименование и категория на местата за настаняване и брой 

нощувки, определени в съответствие с Чл.84 от Закона за туризма; 

7. местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и развлечения, 

брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване, меню за дните на престой 

на децата и учениците, включително предвидените пакети тип „суха храна"; 

8. посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена; 

9. особени изисквания, предявени от директора на институцията преди сключването на 

договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора; 

10. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други плащания, 

невключени в цената, срок и начин на плащане; 

11. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя се преизчислява в случаите 

по чл.88 от Закона за туризма; 

12. краен срок, в който директорът на институцията има право да се откаже от договора, без 

да дължи неустойка и обезщетение; 

13. размер на неустойката, която се дължи на туроператора при отказ от договора след срока 

по т.12; 

14. минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на пътуването; 

15. изисквания за формата, начините и сроковете, при които могат да се предявят рекламации 

в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора; 

16. фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния 

договор по чл.97, ал.1 от Закона за туризма; 

17. задължение за туроператора и превозвача да предприемат пътувания само в светлата част 

на денонощието. 

(3) Договорът по ал.1 се сключва след одобряване от началника на съответното регионално 

управление  на  образованието  към  Министерството  на  образованието  и  науката. 

Одобряването може да се извърши и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис. 

(4)   Институцията   -   инициатор   на   пътуването,   изпраща   писмо   по   образец   съгласно 

приложение № 1 заедно с проект на договор за организирано туристическо пътуване до 

съответното регионално управление на образованието не по-късно от 10 работни дни преди 

началната дата на съответното пътуване. 
(5) Одобряването по ал.3 се извършва в срок до 7 работни дни от постъпването на 

документите по ал.4 и може да се извършва и по електронен път. 
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Чл.185. (1) За всяко туристическо пътуване директорът на институцията: 

1. получава информацията по чл.80 от Закона за туризма, надлежно входирана с 

придружително писмо от туроператор; 

2.  сключва  договор  с  регистриран  туроператор,  вписан  в  Националния  туристически 

регистър по чл.166, ал.1 от Закона за туризма, с валидна към датата на туристическото 

пътуване застраховка „Отговорност на туроператора"; 

3. издава заповед за провеждане на туристическо пътуване; 

4. организира и контролира: а) информирането на родителите, настойниците или 

попечителите на децата или учениците или на лицата, които полагат грижи за дете, за 

провеждане на туристическото пътуване; б) даването на съгласие в писмена форма от 

родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за 

дете,   за   участие   на   детето   или   ученика   в   съответното   туристическо   пътуване;   в) 

провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници или 

попечители или на лицата, които полагат грижи за дете, за безопасност и култура на 

поведение по време на туристическото пътуване; 

5. заверява с подпис и с печат списък на децата или учениците с данни за трите им имена, 

дата и година на раждане, група или клас; 

6.командирова  служителите  на  институцията,  определени  за  провеждането  на 

туристическото пътуване; 

7. изисква предоставянето на документ от личен лекар за всяко дете или ученик, 

удостоверяващ липсата на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в 

туристическото пътуване, издаден не по-рано от 3 дни преди началото на организираното 

пътуване. 

(2) За изпълнение на дейността по ал.1, т.4 директорът на институцията изпраща на 

родителите, настойниците или попечителите или на другите лица, които полагат грижи за 

дете, уведомление с приложена декларация и инструктаж по образец съгласно приложение 

№2. В случай на съгласие от тяхна страна уведомлението се подписва и се връща на 

директора на институцията, по чиято инициатива се провежда пътуването. 

(3) Възникналите правоотношения между туроператора и служителите на институцията, 

определени като придружаващи лица при провеждането на туристическото пътуване, се 

уреждат с договор в писмена форма. 

Чл.186. (1) След одобряването на договора за организирано туристическо пътуване от 

съответното регионално управление на образованието туроператорът незабавно уведомява 

Българската агенция по безопасност на храните за организацията на храненето на децата и 

учениците,   като   посочва   обектите   за   хранене,   които   ще   бъдат   посещавани   при 

туристическото пътуване, и съответната регионална здравна инспекция към Министерството 

на здравеопазването по местонахождението на обектите с обществено предназначение, които 

ще бъдат посещавани, като прилага и копие на предвиденото меню по чл.3, ал.2, т.7. 

(2) Уведомяването по ал.1 може да се извършва и по електронен път. 
Чл.187. Документацията за организираните детски и ученически пътувания се съхранява от 

администрацията на институцията - инициатор на пътуването, най-малко една календарна 

година от датата на приключването на пътуването. 

 
РАЗДЕЛ II.  Изисквания при провеждането на туристическите пътувания 

 
Чл.188. За персонал, обслужващ провеждането на туристическите пътувания, могат да се 

определят учители и други педагогически специалисти, възпитатели, психолози, 

педагогически съветници и медицински специалисти - по преценка на ръководителя на 

институцията - инициатор на пътуването, а за туристически пътувания извън страната - и 

представители на съответния туроператор. 

Чл.189. (1) Броят на персонала се определя съобразно формата на туристическото пътуване, 

броя, възрастовия състав и специфичните нужди на децата и учениците, както следва: 

1. един възрастен на всеки 5 - 7 деца от детските градини и деца в предучилищна възраст; 
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2. един възрастен на всеки 10 - 15 ученици от I до XII клас. 

(2) За всяка група деца и ученици за туристическо пътуване се определят лица за 

ръководители на групата, като директорът на институцията определя едно от тях за главен 

ръководител на групата. 

(3) Когато в групите по ал.2 са включени деца или ученици, настанени в социална услуга от 

резидентен  тип  или  в  специализирана  институция,  в  персонала  по  Чл.7  може  да  бъде 

включен и педагогически специалист, възпитател, психолог или медицински специалист от 

социалната услуга или специализираната институция по предложение на нейния ръководител 

и по преценка на директора на институцията - инициатор на пътуването. 

(4) За всяко туристическо пътуване главният ръководител на групата е длъжен да разполага 

със следната документация: 

1. копие от договора за туристическото пътуване, заверен с гриф „Вярно с оригинала"; 

2. туристическия ваучер, издаден от съответния туроператор; 

3. заверен списък на децата и учениците в групата; 

4. заверено копие от заповедта на директора на институцията за провеждане на 

туристическото пътуване; 

5. копие на застрахователната полица за сключена застраховка „медицински разходи при 

болест или злополука" - при пътувания извън страната, или за застраховка „планинска 

застраховка" - за пътувания, които се извършват в планинска среда, чийто период на 

валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване; 

6. доказателство за потвърдена резервация за периода на престой от лицето, упражняващо 

дейност в конкретното място за настаняване. 

Чл.190. При провеждане на туристическите пътувания задължително се спазва Инструкция 

№ 1 от 1997 г. за организацията на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните 

площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (ДВ, бр. 57 от 1997 г.), 

издадена от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването, когато 

на водна площ, използвана за къпане, се провежда отдих на деца и ученици. 
Чл.191. За осъществяване на различните форми на туристически пътувания туроператорът 

осигурява според необходимостта правоспособни екскурзоводи, планински водачи и ски 

учители, вписани в съответния списък  - част от Националния туристически регистър по 

Чл.166, ал.1 от Закона за туризма, както и аниматори в туризма с придобита професионална 

квалификация по професията по смисъла на Закона за професионалното образование и 

обучение. 

 
РАЗДЕЛ III. Изисквания към участниците в различните форми на туристически 

пътувания 

 
Чл.192. За участие в туристическите пътувания не се допускат деца или ученици, които са: 

1. с декомпенсирани хронични заболявания; 

2. контактни на заразни болести; 

3. заболели от заразни болести; 

4. ненавършили тригодишна възраст. 

Чл.193. Участниците в туристическите пътувания извън страната задължително се 

застраховат от туроператора при условията на Чл.72 от Закона за туризма. 

 
РАЗДЕЛ  IV.  Мерки за опазване на живота и здравето на децата и учениците по време 

на туристическите пътувания 

 
Чл.194. Ръководителите на туристическите пътувания, медицинският, педагогическият и 

останалият обслужващ персонал, както и представителят на туроператора 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. 
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Чл.195 Туроператорът съвместно с главния ръководител на групата предприемат мерки за 

опазване на живота, здравето и сигурността на децата и учениците в зависимост от 

специфичните условия на туристическото пътуване и мястото на провеждането му. 
 

 
 

Глава двадесета 

ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ І Общи положения 

Чл.196.(1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование   се 

осъществяват в училищното образование в различни форми. Интегрирано е в учебното 

съдържание на учебните предмети в рамките на общообразователната подготовка от І до ХІІ 

клас, като самостоятелен учебен предмет “гражданско образование” в общообразователната 

подготовка във втори гимназиален етап или като самостоятелни предмети в разширената 

подготовка на всички етапи на средното образование и/или в допълнителната подготовка. 

Възможно е да се преподава интегрирано в профилираната подготовка, в часа на класа, в 

дейностите по интереси, в извънкласни училищни, извънучилищни и междуучилищни 

дейности, както и при общата подкрепа за личностно развитие. 

(1) ДОС за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

определя с наредба. 

(2)Държавният образователен стандарт определя: (чл.1. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

1. същността и целите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование; 

2. начините и формите за осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование; 

3. рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование; 

4. институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

Чл.197.   Гражданското,   здравното,   екологичното   и   интеркултурното   образование   се 

осъществява в училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие 

в системата на предучилищното и училищното образование. (чл.2. от наредба за ГЗЕИО) 

Чл.198.   СЪЩНОСТ   на   гражданското,   здравното,   екологичното   и   интеркултурното 

образование 

(1) Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и 

граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 

общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно 

гражданско поведение. (чл.3. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 
(2) Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или поддържане 

на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към поведение, 

благоприятстващо здравето. (чл.3. ал.2 от наредба за ГЗЕИО) 

(3) Екологично образование e насочено към формиране на екологична култура, екологично 

съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване на 

екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на природните 

ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие. (чл.3. ал.3 от 

наредба за ГЗЕИО) 

(4) Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни измерения 

на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, 

формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия 

живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда. 

(чл.3. ал.4 от наредба за ГЗЕИО) 
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(5) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са 

взаимосвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на 

социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със 

здравето и поддържането на устойчива околна среда. (чл.3. ал.4 от наредба за ГЗЕИО) 

Чл.199. ЦЕЛИ на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са: 

(чл.4. от наредба за ГЗЕИО) 

1. изгражданe на автономна и активна личност, която: 
а) разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките 

права, участва в гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и 

ефективен за себе си и за обществото начин; 

б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 

икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 

в) зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните идентичности, 

признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на всички в общото 

социално пространство; 

г) осъзнава и цени своята културна идентичност; 
д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по конструктивен 

и уважителен начин; 

е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция; 

ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си; 

з) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот и 

този на другите хора; 

и)  подбира  адекватна  информация,  продукти  и  услуги  за  подобряване  на  здравето  и 

поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 

й)  познава  и  спазва  нормите  за  екологична  култура  и  поведение  с  оглед  опазване  на 

природата и създаване на устойчива околна среда; 

к) познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане на 

споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие в тях. 

2. функциониране на всяка образователна институция като автономна, активна и 

саморазвиваща се общност, която: 

а) възпитава в демократичните ценности; 
б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и 

критичност у всички участници в образователната система; 

в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от 

различните форми на агресия и дискриминация; 

г)  изгражда  и  поддържа  позитивен  психологически  климат  и  възможности  за  избори, 

свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, 

взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

д) създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните 

културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез 

формите на ученическото участие и самоуправление. 

 
РАЗДЕЛ ІІ Осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование 
Чл.200. Директорът на училището, с помощта на педагогическия и на Обществения съвет, 

разработва политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

Чл.201. (1) В предучилищното образование гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование се осъществява във всички възрастови групи: (чл.5. ал.1 от 

наредба за ГЗЕИО) 

1. интегрирано в обучението по образователните направления; 
2. интегрирано в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие; 
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3.   като   самостоятелно   образователно   направление,   когато   иновативна   или   авторска 

програмна система предвижда това. 

(2) Начините и формите на осъществяване на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование за различните възрастови групи се определят в програмната 

система на детската градина или училището, която се разработва по реда и условията на 

държавния образователен стандарт за предучилищното образование. (чл.5. ал.3 от наредба за 

ГЗЕИО) 

Чл.202. (1) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование се осъществява в процеса на придобиването на всички видове 

училищна подготовка. (чл.6. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

(2) В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование се осъществява и: (чл.6. ал.2 от наредба за ГЗЕИО) 

1. в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление; 
2. в дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден; 

3. в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията 

на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл.203.  (1)  Гражданското,  здравното,  екологичното  и  интеркултурното  образование  в 

процеса на придобиване на общообразователната подготовка се осъществява интегрирано 

и/или чрез самостоятелен учебен предмет гражданско образование. (чл.7. ал.1 от наредба за 

ГЗЕИО) 

(2) Неговото интегриране се осъществява чрез ориентиране на обучението по 

общообразователните предмети към придобиване на ключовите компетентности по Чл.77, 

ал.1 от Закона за предучилищното и  училищното образование; (чл.7. ал.2 от наредба за 

ГЗЕИО) (3) Изучаването на учебния предмет гражданско образование се осъществява в 

съответствие с държавния образователен стандарт за учебния план, за общообразователната 

подготовка и с учебните програми по предмета. (чл.7. ал.3 от наредба за ГЗЕИО) 

Чл.204.  (1)  Гражданското,  здравното,  екологичното  и  интеркултурното  образование  в 

процеса на придобиване на разширена подготовка се осъществява интегрирано и/или чрез 

самостоятелни учебни предмети. (чл.8. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

(2) Неговото интегриране се осъществява чрез усъвършенстване на отделни ключови 

компетентности чрез изучаване на общообразователни учебни предмети в рамките на 

избираемите учебни часове. (чл.8. ал.2 от наредба за ГЗЕИО) 

(3) Самостоятелните учебни предмети, чрез които се придобиват компетентности в областта 

на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, се вписват в 

училищната документация като гражданско образование, здравно образование, екологично 

образование, интеркултурно образование или с друго наименование, което ясно очертава 

тематичния обхват на учебния предмет и връзката му с интердисциплинарни комплекс (чл.8. 

ал.3 от наредба за ГЗЕИО) 1 

Чл.205.  (1)  Гражданското,  здравното,  екологичното  и  интеркултурното  образование  в 

процеса на придобиване на допълнителната подготовка може да се осъществява чрез 

обучение по учебни предмети или модули, чрез интердисциплинарни програми, проекти, 

модули или дейности по избор на учителя. (чл.10. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

(2) Факултативните часове може да се използват и за дейности с ученическите съвети на 

всички  нива  или  други  форми  на  ученическо  представителство,  младежко  лидерство  и 

клубни занимания, при които се практикуват граждански и социални умения. (чл.10. ал.2 от 

наредба за ГЗЕИО) 

Чл.206. (1) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на 

класа освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, посочени в рамковите 

изисквания по Чл.14, ал.2 от наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

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

свързани с: (чл.11. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

1. патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие; 

2. толерантността и интеркултурния диалог; 
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3. финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място; 

5. безопасността и движението по пътищата; 

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

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

8. превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

9. превенция и противодействие на корупцията. 

(2) Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа 

се осъществява и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за 

ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище. (чл.11. ал.2 от наредба за 

ГЗЕИО) 

(3) Разпределението на тематичните области ал.1 в часа на класа в по класове и като 

минимален задължителен брой часове е посочено в приложение № 5. (чл.11. ал.3 от наредба 

за ГЗЕИО) 

(4) Извън тематичните области по ал.1 министърът на образованието и науката може 

ежегодно да определя и други теми, по които да се работи в часа на класа за осъществяване 

на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. (чл.11. ал.4 от 

наредба за ГЗЕИО) 

(5) За организацията и съдържанието на часа на класа класният ръководител разработва, а 

директорът утвърждава годишен план в срокове и по ред, определени в правилника за 

дейността на училището (до 30 септември) и при съобразяване с разпределението на 

тематичните области по ал.1 и приложение № 5. (чл.11. ал.5 от наредба за ГЗЕИО) 

(6) В годишния план по ал.5 се определя броят на часовете по теми и дейности според 

интересите и възрастта на учениците и с тяхно участие. (чл.11. ал.6 от наредба за ГЗЕИО) 

(7) За изпълнение на училищната стратегия и училищните политики педагогическият съвет 

може да определя приоритетни тематични области по ал.1 съобразно спецификата на 

общността,  средата,  интересите  и  възрастовите  особености  на  учениците.  (чл.11.  ал.7  от 

наредба за ГЗЕИО) включващи демократични училищни практики като: 

• училищен ученически парламент и/или други форми на ученическо представителство и 

самоуправление; 

• доброволчески дейности във и извън училище; 

• поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници, радио, 

списания, уебсайтове); 

• осигуряване на форми и места за изразяване на мнения и предложения по училищния 

живот от страна на учениците; 

• училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност, 

правата на човека, опазването на околната среда и пр.; 

• празничен календар на етносите; 

• екологичен календар с международните дати, свързани с опазването на околната среда; 

• развиване на младежкото лидерство; 

• форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията; 

• разработване на училищни проекти. 

(8) Обучението по отделни тематични области в часа накласа може да се осъществява от 
гост-лектори от съответните компетентни институции, от неправителствени организации или 

от общественици в присъствието на класния ръководител. (чл.11. ал.8 от наредба за ГЗЕИО) 

Чл.207.  (1)  Гражданското,  здравното,  екологичното  и  интеркултурното  образование  в 

дейностите по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден се осъществява 

от учителите в групите за целодневна организация на учебния ден чрез дейности и проекти, 

свързани с интердисциплинарния комплекс. (чл.12. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

(2) Времето за дейности по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

може да се разпределя за групата равномерно през цялата учебна година или модулно в 

даден период от учебната година. (чл.12. ал.2 от наредба за ГЗЕИО) 
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РАЗДЕЛ ІІІ Рамкови изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование 

 
Чл.208. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование са насочени към надграждане и разширяване на 

изискванията за резултатите от обучението, определени в държавния образователен стандарт 

за  предучилищното  образование  и  за  общообразователната  подготовка.  (чл.14.  ал.1  от 

наредба за ГЗЕИО) 

Чл.209. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по всеки един от елементите на 

интердисциплинарния комплекс са определени в приложения към наредбата за гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно образование, както следва: (чл.14. ал.1 от наредба за 

ГЗЕИО) 

1. по гражданско образование – в приложение № 1; 

2. по здравно образование – в приложение № 2; 1 

3. по екологично образование – в приложение № 3; 

4. по интеркултурно образование – в приложение № 4. 

5.по безопасност на движението по пътищата – в приложение № 5 

Чл.210. Рамковите изисквания за резултатите от обучението по ал.2 са ориентир за 

разработване на програмни системи, както и на учебни програми за придобиване на 

разширена и/или на допълнителна подготовка, както и в часа на класа, в рамките на 

целодневната организация, съобразно проучените интереси и потребности на учениците и 

преценката на учителя. (чл.14. ал.3 от наредба за ГЗЕИО) 

 
РАЗДЕЛ ІV Училищни политики за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование 
Чл.211. (1) Училището анализира потребностите на училищната общност и определят своите 

приоритети, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование, които са част от стратегията на институцията по Чл.263, ал.1, т.1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. (чл.15. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

(2) В съответствие със стратегическите си приоритети училището определя училищни 

политики, които подкрепят и осъществяват гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. (чл.15. ал.2 от наредба за ГЗЕИО) 

(3) В институционалните политики по ал.2 се определят конкретните подходи и начини на 

организация на вътрешните процеси и дейности за осъществяване на гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование в образователната институция. 

(чл.15. ал.3 от наредба за ГЗЕИО) 

(4) Училищните политики се отразяват в програми по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование, които се разработват и актуализират за периоди и по ред, 

определен в настоящия правилник. (чл.15. ал.4 от наредба за ГЗЕИО) 

Чл.212. (1) Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование са насочени към изграждане и поддържане на демократична 

училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, 

процедури, традиции и колективни ценности. (чл.16. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

(2) Неизменна част от училищните политики за подкрепа са посочени в глава ІV раздел І от 

настоящия правилник: (чл.16. ал.2 от наредба за ГЗЕИО) 

1. определянето на училищни ритуали, 
2. изборът на: а) училищна униформа и/или знаци и символи; б) училищен химн. 

(3) възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното 

самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за държавата и 

училището моменти и поставяне на националния флаг на фасадата на училището. (чл.16. ал.3 

от наредба за ГЗЕИО) 

Чл.213. (1) Училището има етичен кодекс на училищната общност,  който се приема от 

представители   на   педагогическия   съвет,   обществения   съвет,   настоятелството   и   на 
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ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището. 

(чл.175. ал.1. от ЗПУО) 

(2) Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя на 

видно място в училищната сграда. (чл.175. ал.2. от ЗПУО) 

(3) Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. (чл.175. ал.3. от 
ЗПУО) 

Чл.214. (1) Училищните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното  образование  включват  и  подкрепа  на  инициативността  и  участието  на 

децата и учениците чрез подходящи за възрастта им включващи демократични практики 

като: (чл.17. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство; 

2. организиране на доброволчески дейности във и извън училище; 

3. поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестник и интернет 

страници и др.); 

4. организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.; 

5. организиране на училищни празници и събития съобразно календара на световните, 

международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и 

културните дати и празници; 

6. организиране на обучения на връстници от връстници; 
7. развиване на младежкото лидерство; 

8. участие в клубове и неформални групи по интереси; 

9.  реализиране  на  форми  на  посредничество,  решаване  на  конфликти,  превенция  на 

агресията; 

10. въвеждане на практиката на ученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от 

училище и др.; 

11. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот; 

12. насърчаване на информалното учене на територията на училището за научаване чрез 

правене извън часовете за формално образование и неформално обучение. 

(2) Формите на ученическо самоуправление и представителство са определени с приложение 
№ 6 към наредбата за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование. (чл.17. 

ал.2 от наредба за ГЗЕИО) 

(3) Практиките по ал.2 се регламентират според тяхната специфика в правилника за 

дейността, в годишния план, стратегията или програми на образователната институция. 

(чл.17. ал.3 от наредба за ГЗЕИО) 

Чл.215. (1) За разработване и координиране на прилагането на училищните политики за 

подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 

образователните институции създават 146 постоянно действащи екипи, сформирани по ред и 

за срок, определени в ПДУ. (чл.18. ал.1 от наредба за ГЗЕИО) 

1. Съставът на постоянно действащите екипи се избира преди началото на учебната година 

или след откриване на учебната година 

2.  Съставът на постоянно  действащите  екипи  се избира на заседание на педагогическия 

съвет. 

3. Съставът на постоянно действащите екипи се избира за срок от една година. 
4. На следващо заседание на педагогическия съвет всеки постоянно действащ състав 

запознава ПС с план за дейността си. 

(2). В екипите по ал.1 могат да участват ученици и родители по ред, определен в правилника 

за дейността на институцията. (чл.18. ал.2 от наредба за ГЗЕИО) 

1. Родителите и учениците се информират в началото на учебната година за създадените 

постоянно действащи екипи. 

2. Желаещите ученици и родители подават заявление до председателя на съответния екип за 

участие в него. 
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3. Заявлението се входира в дневник на екипа. 

4. Председателят на съответния екип е длъжен да запознае ученици и родители, заявили 

желание за участие, с предложинея план за действие през учебната година. 

5. При инициатива на родители и ученици и потяхно предложение по време на заседание 

планът на съответния екип се актуализира. 

6. За заседанията на екипите се водят протоколи. 

7. Всеки екип води дневник на екипа, в който се вписват заявления и протоколи 
 

 
 

Глава двадесет и първа 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ - СВИЩОВ В 

УСЛОВИЯТА НА COVID-19 

 
Чл.216 (1)Мерки за намаляване на рисковете от предаване на инфекцията 

Ограничаването на разпространението на вируса предполага намаляване на средата на 

взаимодействие на всеки един от нас. Тъй като в училище не е възможно да се осигури 

препоръчаната физическа дистанция и да се гарантира липса на физическо взаимодействие 

вътре в класната стая (респ. в паралелката или групата), в СУ „Димитър Благоев“  – гр. 

Свищов прилагаме стратегията за дистанция (невзаимодействие) между учениците от 

различните паралелки. Прилагането на тази стратегия ще осигури възможност при 

наличието на болно дете за среда на взаимодействие да се приема само паралелката, в която 

то се обучава, респ. на карантина подлежат само учениците от тази паралелка. 

За осъществяването на тази стратегия се налагат някои допълнителни ограничения, 

напр. отказ от кабинетна система, доколкото е възможно, носене на предпазен шлем или 

маска и спазване на дистанция между учителите, които преподават на повече от една 

паралелка, от една страна, и между учител и учениците от паралелките, на които преподава, 

от друга. 

(2) Спазване на общите здравни мерки. 

1.  Носене на лични предпазни средства (маски). 
Носенето на маска е задължително: 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, 

санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен 

при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица; 

- в класните стаи, кабинети – от учителите, които преподават на ученици от повече от една 

паралелка,  ако  не  е  осигурена  необходимата  дистанция  от  1,5  м.  При  учители,  които 

преподават само в една паралелка, носенето на защитна маска е по тяхно желание; 

- в училищните автобуси. 

Носенето на маска и  в класните стаи е задължително за учениците от 5-12 клас. 

Маските за учениците се осигуряват от родителите на децата и учениците, а за учителите - от 

училището. 

Училището осигурява маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи 

за ползване. 

Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска само в 

следните случаи: 

•   В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м; 
 

• За децата и учениците от предучилищната група и начален етап при регистрирана 14- 

дневна заболяемост в населеното място/областта до 100 на 100 000 население (зелен 

сценарий); 
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• За  деца  със  специални  образователни  потребности,  при  които  има  установена 

невъзможност за придържане към носенето на защитна маска и становище от личен 

или от лекуващ лекар, удостоверяващо това; 

•   В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито. 
 
 

2.  Дезинфекция на повърхностите и проветряване. 
Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на часовете) 

влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, 

чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, 

тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а при наличие на потвърден случай на COVID-19 

хигиенните и дезинфекционните мероприятия се увеличават от 4 пъти на ден до дезинфекция 

на всеки час. 

Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално 

внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурните салони, работилниците, в които 

повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко 

междучасие между часовете на различните паралелки. 

Във   всички   санитарни   помещения   и   тоалетни   е   необходимо   да   се   следи   за 

изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектант, еднократни 

салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно изхвърляне на 

боклука. 

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс. 
 

 
3.        Засилена лична хигиена и условия за това. 

• Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в 

тоалетните за всички ученици и работещи. 

• Поставяне  на  дозатори  за  дезинфектант  за  ръце  на  входовете  на  училището,  в 

учителската стая и в класните стаи и работилниците, като тяхната употреба следва да 

е контролирана. 

• Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на 

тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и 

кашляне. 

•   Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце. 

•   Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите. 

4.        Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на 

правилата във връзка с епидемията. 

• Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата 

във връзка с епидемията. 

• Разпределяне  на  отговорностите  в  училищния  екип  и  задълженията  на  останалия 

персонал, в т.ч. и графици за дежурства. 

• Запознаване  на  персонала,  учениците  и  на  външните  посетители  със  здравните 

изисквания. 

• Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез 

маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа. 

• Допускане  на  придружители  на  деца  със  СОП  в  училището  при  спазване  на 

изискванията за физическа дистанция и дезинфекция. 

• Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване 

с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното 

приготвяне  на  дезинфекционните  разтвори  за  биоцидите,  които  не  са  готови  за 
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употреба съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в 

училището и/или под методичната помощ на РЗИ. 

• При  провеждането  на  производствените  практики  и/или  обучението  на  конкретно 

работно  място  учениците  предварително  да се запознават  с противоепидемичните 

мерки и условията на труд във фирмите партньори; 

• За  организиране  на  практическото  обучение  от  разстояние  в  електронна  среда 

учителите по практика и учителите методици следва да информират фирмите 

партньори на училищата за дигиталните платформи за контакт и обучение на 

учениците, както и да съдействат за използването на предоставени от работодатели 

материали в Националната електронна библиотека на учителите / Хранилището за 

електронно съдържание/ на Министерството на образованието и науката - https://e- 

learn.mon.bg. 

 
5.      Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки. 

• Ограничаване на използване на кабинети само при липса на други възможности за 

осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – напр. ИКТ кабинет, 

лаборатории, работилници и физкултурен салон. 

• Провеждане  на  максимален  брой  часове  на  открито,  когато  метеорологичната 

обстановка позволява това. 

• Осигуряване на физическо разстояние между катедрата/бюрото на учителя и първия 

ред маси/чинове на учениците, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по 

време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече 

от една паралелка. 

•   Намаляване на ненужни предмети в коридори и класни стаи. 

•   Разделяне на паралелките при ползване на различните входове. 

• Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при 

необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни 

училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не 

позволява пряко взаимодействие между тях. 

• При   заниманията   по   интереси,   свързани   с   колективни   спортове,   се   прилагат 

актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването. 

• Хранене  по  график,  без  да  се  допуска  струпване  на  ученици  от  повече  от  една 

паралелка. 

•   Обособени зони за обедно хранене за отделните паралелки. 

•   Да не се допускат опашки от близкостоящи ученици на лавките. 

•   Недопускане на споделяне на храни и напитки. 

6.    Комуникация. Учителска стая. 

• Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската 

стая. 

• По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, 

електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се 

спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем. 

• Комуникация  с  родителите  се  осъществява  предимно  с  електронни  средства,  а 
индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при 

спазване на изискванията на МЗ. 
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• Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и 

педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- 

голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ. 

7.    Физкултурен салон 
Използване   на   физкултурния   салон   само   в   месеците,   когато   не   е   възможно 

провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други 

подходящи помещения в училището.  При невъзможност, поради спецификата на 

сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас. 

8.    Библиотека 
Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг. 

9.    Извънкласни и извънучилищни занимания по интереси 

• Максимално  ограничаване  на  наемането  на  външни  лектори  за  дейностите,  които 

може да се осигурят от учители в училището. 

•   Ограничаване на отдаването на училищната база под наем. 

10.  За  подпомагане  на  преминаване  от  присъствено  обучение  към  обучение  в 

електронна среда от разстояние 

• Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, 

учители – родители, учители – ученици). 

• Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от 

възрастта и уменията за саморегулация на учениците. 

• Публикуване  на  училищния  сайт  и  запознаване  на  учениците  с  брошурата  с 

препоръки за безопасна работа в интернет 

Възпитателни мерки 

• Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с 

възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота 

на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел 

най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична 

хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и 

към останалите. 

• Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите 

помещения, както и да не споделят храни и напитки. 

•   Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти. 

• Поставяне   на   видно   място   в   коридори,   класни   стаи,   стол,   тоалетни   и   др. 

информационни материали за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа 

дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски. 

Чл.217(1) Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училище 
1.  Обособяване на място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми. 

2.  Създаване на организация в училището за осъществяване на медицински филтър за 

наличие на грипоподобни симптоми  и  недопускане в сградата на училището на лица 

във видимо нездравословно състояние. 

3. Организиране на разяснителна кампания и обучение на педагогическите и 

непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може 

по-бързо да се определят потенциалните заболели. 

4. Информиране на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на 

уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19, както и за 

последващите мерки. 

 
(2) В случай на положителен резултат за COVID -1 9 по метода PCR на ученик: 

5.  Родителите  информират  директора  на  училището,  който  трябва  незабавно  да  се 

свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които 

са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ; 
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6.  В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките 

може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото 

училище в зависимост от указанията на РЗИ. 

7.  Идентифициране  на  контактните  лица  и  мерките,  които  да  се  предприемат  в 

училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното 

училище. Директорът на съответното училище спазва предписанията на РЗИ. 

8.  Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило 

под 10-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и 

определени като близки контактни: 

• ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за 

провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за 

COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

•   класният ръководител в начален етап на основно образование. 

• учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на 

защитна маска за лице. 

• други  ученици,  осъществили  незащитен  контакт  със  заразеното  лице  на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути  общо за 24 часа (дори и 

да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ. 

9.  Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

часа преди и до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен 

носител на COVID-19 – от 48 часа и до 14 дни след вземането на проба за изследване 

по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със 

заповед на МЗ. 

10. Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане по време на домашната 

карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. 

11. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се 

самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на 

детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и 

личните лекари, независимо дали детето е проявило симптоми, или не с оглед на 

безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в 

домакинствата. 

12. След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително 

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, 

предмети и помещения, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след 

което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия. 
13. Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост 

от конкретната ситуация. 

 
(3) В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на служител 

1. Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със 

съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска 
от разпространение на инфекцията в училището и в семейството и в зависимост от 

това се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай. 

2. Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и 

учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ. 

3. Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се 
предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното 
училище  изпълнява  предписанията  на  РЗИ.  В  зависимост  от  характеристиките  на 
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сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или 

няколко паралелки или на цялото училище. 

4.  Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната 

регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило 
под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и 

определени като високорискови контактни: 

• учениците  от  паралелката  в  начален  курс,  на  които  учителят  е  класен 

ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на 

наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 

навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ; 

• учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице 

на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути  общо за 24 часа  (дори 

и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

• други  ученици,  осъществили  незащитен  контакт  със  заразеното  лице  на 

разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа  (дори и 

да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ; 

5.  Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 

часа и до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на 
COVID-19 – до 48 часа и  до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода 

PCR или чрез бърз антигенен тест   съгласно дефиниция, определена със заповед на 

МЗ. 

6.  Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време 
на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и 
за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ. 

7. След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, 

влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, 

помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, 

след  което  класните  стаи  и  другите  помещения  може  да  се  използват  за  учебни 

занятия или други цели. 

8.  Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост 

от конкретната ситуация. 

9.  Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от 

разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките 

(преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID – 19 ученици 

и учители, карантинирани паралелки и учители се публикуват своевременно на сайта 

на училището. Информацията може да се предоставя също и по предварително 

оповестен начин - чрез съобщения, чрез електронен дневник, електронни приложения 

и/или електронна поща. 

По подходящи начини училището осъществява информационна кампания сред 

родителите, учителите и учениците за значението на предприетите мерки и на 

ваксинирането за намаляване на разпространението и рисковете от инфекция. 

Кампанията може да бъде провеждана съвместно с представители на регионалните 

здравни инспекции, на общините, на регионалните управления на образование, с 

участието на медицински специалисти и местни лидери на общността. 

При постигане на 70% ваксинирани педагогически специалисти и непедагогически 

персонал, училището съобщава това на Регионалното управление по образованието и 

публикува на сайта си полученото от МОН Свидетелство за принос към опазване на 

общественото здраве. 
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Директорът на училището създава организация и осъществява контрол за 

своевременно отразяване на информацията за карантинирани и заболели  ученици, 

педагогически и непедагогически специалисти в базата данни „Карантина“ на МОН. 

 
Чл.218 Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от растояние 

(1) Когато учениците от отделна паралелка, по решение на РЗИ в резултат на положителен 

PCR тест на ученик от паралелката, са поставени под карантина, паралелката продължава 

обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание за 

периода на карантината, след което се завръща обратно в училище. 

(2) Ако по решение на РЗИ няколко или всички паралелки в училището са 

поставени под карантина, обучението на учениците в тези паралелки     продължава в 

електронна среда от разстояние по утвърденото или по ново седмично разписание за периода 

на карантината, след което се завръщат обратно в училище. 

(3) В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от 

PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от 

разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на 

карантината, след което се завръщат обратно в училище 

(4) В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, 

поради положителен резултат от  PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с 

ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за 

времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания 

за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в 

училище със заместващ учител. 

(5) При обявяване от компетентните органи в населеното място, региона или    страната на 

извънредна обстановка или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства 

учениците  в  училищата  съответно  на  населеното  място,  региона  или  цялата  страна 

преминават към ОЕСР за срока на извънредната обстановка или на извънредните и 

непредвидени обстоятелства, след което се завръщат обратно в училище. 

(6)  Преминаване  към  обучение  в  електронна  среда  от  разстояние  за  отделен  ученик  се 

допуска    по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, 

когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и 

физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съучениците си от 

класа, като: 

•   ученикът наблюдава, без обаче да може да участва активно в урока; 

• учителят осъществява двупосочно педагогическо взаимодействие само с учениците в 

реалната  класна стая  (включването  на  ученик  чрез  виртуална връзка  не пречи на 

учителя да осъществи пълноценно педагогическо взаимодействие с учениците в 

реалната класна стая); 

•   ученикът не подлежи на оценяване; 

•   формата на обучение на такъв ученик не се променя и остава дневна 

Тази възможност за компенсаторно обучение се осъществява чрез камера и микрофон 
на или свързано с електронно устройство. Камерата в класната стая задължително е насочена 

към учебната дъска и/или към учителя, но не и към учениците. 

В допълнение на общо основание на такъв ученик училището може да предостави 

консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни дефицити, както и 

психологическа подкрепа. 

При невъзможност училището да осигури за ученика наблюдение на урока на 

съответната паралелка се допуска включването на ученика за наблюдение на урок на друга 

паралелка, а когато и това не е възможно, училището може да организира предоставяне на 

материали на хартия в дома на ученика. 
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Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, 

който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от 

домакинството му. Описаните по-горе условия се отнасят и за този случай. 

Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на 

уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на 

работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 

астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 

астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. 

За   дните,   отчетени   като   работни,   се   дължат   уговорените   възнаграждения   съгласно 

колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена 

продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално. 
 

(7) Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в 

условията на епидемична обстановка се допуска в съответствие с Чл.115а, ал.3 и ал.4 от 

ЗПУО, както следва: 

• 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 среда за не повече от 30 учебни дни 

може да се осъществява за ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана 

форма   на   обучение,   който   по   здравословни   или   други   уважителни   причини, 

удостоверени с документ, не може да посещава училище; 

• когато  присъственият  образователен  процес  в  училището  не  е  преустановен,  при 

наличие на необходимите технически и технологични средства обучението в дневна, 

индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се 

извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната 

епидемична обстановка: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той 

живее на един адрес; 

3.  по  избор  на  ученика,  за  малолетните  ученици  –  по  избор  на родителите,  а  за 

непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители и след разрешение на 

началника на Регионалното управление на образованието. Началникът на РУО разрешава 

ОРЕС по избор на ученика или на родителите въз основа на информация за предходната 

учебна година и до момента от директора на училището за успеха, отсъствията и 

ангажираността на ученика. 

Обучението   от   разстояние   в   електронна   среда   в   горепосочените   случаи   се 

осъществява от  училището, в което е записан ученикът, а при невъзможност  - от друго 
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училище, което предлага такова обучение. Във втория случай училището се определя от 

началника на РУО. Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и 

технологични условия за участие в ОРЕС, а когато той е непълнолетен - те се осигуряват от 

родителите му, като към заявлението се прилага и декларация от родителите за осигурени 

условия за провеждане на обучението. 

(8) Задължителните мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние включват: 

1.Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на 

информацията в електронна среда. 

2.Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците. 

3.За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът: 

- предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за работа 

от разстояние в електронна среда; 

- определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг подходящ 

вариант на обучение в зависимост от възможностите на училището и техническата и 

технологичната обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните умения на 

учениците; 

-  избира  съвместно  с  педагогическия  съвет  електронна  образователна  система  за 

обучение и взаимодействие с всички участници в образователния процес, приложенията, 

които ще се използват по класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на 

паралелките на по-малки групи; 

- организира в максимална степен обезпечаването на учителите и учениците (извън 

случаите, когато ОРЕС се организира за отделен ученик по негово или на родителите му 

желание) с технически средства за провеждането на обучение от разстояние в електронна 

среда; 

- създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко 

паралелки да се обучават едновременно от друг учител; 

- проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически 

специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда; 

- създава организация за текущо осъществяване на контрол на провеждането на 

образователния процес в ОРЕС. 

4.Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията: 

•    синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки); 

• асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат 

участието и ангажираността на ученика); 

• редуване  на  синхронно  и  асинхронно  ОЕСР  (отсъствия  се  поставят  само  за 

часовете на синхронно ОЕСР); 

• алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно 

е и оценяване). 

5.Определяне на екип за подкрепа за ученици в продължително обучение от разстояние в 
електронна среда. 

6.Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато 

учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина 

Чл.219 Поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на напрежение, стрес 

и дезинформация. 

Приетите противоепидемични мерки в СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов следва да се 

прилагат,  без  това  да  създава  напрежение  и  усещане  за  опасност.За  да  се  осигури 

здравословен  психоклимат  в  настоящата  ситуация,  трябва  да  се  предприемат  следните 

стъпки по отношение на работата в колектива, както и със семейството: 

(1) Обсъждане и информиране. 
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1. Всеки от колектива трябва да участва в обсъждането на настоящите правила, за да разбере 

и да приеме своите задължения и да осъзнае необходимостта от спазването им. Одобрените 

правила следва да бъдат представени на родителите и по подходящ начин на учениците. 

Правилата трябва да бъдат представени с необходимите пояснения и аргументация от страна 

на класните ръководители, като това ще даде необходимата увереност и спокойствие от 

страна на родителите. 

2.Училищата задължително уведомяват родителите, като изпращат електронни съобщения 

чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща: 

• в началото на учебната година - за създадената организация, предприетите мерки 

и за правилата, които следва да се спазват в училището; 

•    регулярно – веднъж седмично, за епидемичната ситуация в училището; 

• извънредно - при наличие на болен ученик, учител или служител или промяна в 

някоя от мерките и правилата в училището. 

(2) Познаване и прилагане. 
В никакъв случай не трябва да се възприема строг контрол, а по-скоро при констатиране на 

неспазване на някое правило то да се напомня и обсъжда необходимостта от подкрепа за 

неговото спазване. Аргументът за спазване на правилата винаги е свързан с опазване на 

собственото здраве и здравето на околните. Това важи не само за колектива, но и при 

констатиране на неспазване на правилата от учениците. 

(3) Подкрепа при затруднения: 

1. При неспазване на правилата в училището от страна на член на колектива или от 

ученик/родител е необходимо да се проведе разговор и да се окаже подкрепа, която може да 

се изразява в разговор и обсъждане на причините, но преди всичко в търсене на пътища за 

тяхното отстраняване. 

2. Родителите и учителите трябва да демонстрират чрез своето поведение осъзнатата 

необходимост от спазването на всяко правило и при необходимост да го разясняват на 

учениците. Така чрез техния личен пример учениците много по-лесно ще възприемат 

правилата и това ще снеме напрежението от непрекъснатото им повтаряне. 

3.  Добрата  информираност  и  ясната  осъзнатост  за  необходимостта  от  спазването  на 

правилата, въведени в училище, са най-добрата основа за изграждане на добър психоклимат, 

намаляване на напрежението и стреса за колектива и за семействата. Не бива да се допуска 

насаждането на непрекъснат страх, а по-скоро увереност, че спазването на правилата е важно 

за намаляване на рисковете и личната отговорност на всеки е ключов фактор за недопускане 

на разпространението на вируса. 

4. Предоставянето на подвеждаща или на непотвърдена информация на ученици и родители 

от страна на учителите крие сериозни рискове от създаване на излишно напрежение. 

 
ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл.220. (1) Орган за управление на училището е директорът. 

(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището. 

(3) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и 

административната дейност на училището съгласно нормативните актове и длъжностната 

характеристика. 

Чл.221. Помощните органи при управлението на училището са: 

- завеждащ учебни компютърни кабинети. 

Чл.222. Специализирани органи за управление са: 

- Директорски съвет; 

- Педагогически съвет; 

- Училищно настоятелство; 

- Ученически съвет; 

- Ученически парламент; 

- Обществен съвет. 



Правилник за дейността на СУ „Димитър Благоев” – Свищов 

2022 – 2023 учебна година 

64 

 

 

 

Чл.223. (1) Педагогическият съвет (ПС) функционира като специализиран орган за 

обсъждане и решаване   на основни педагогически въпроси, определя дейностите извън 

държавните изисквания и приема програма за осъществяването им, както и предложения за 

квалификацията на учителите. 

(2)  В  състава  му  влизат:  ръководството,  учителите,  постоянни  лектори,  педагогически 

съветник, логопед. 

(3) Функциите и дейността на ПС са: 
1. приема стратегия за развитието на училището за следващите 4 години с приложен към нея 

план за действия и финансиране; 

2. приема ПДУ; 

3. приема УУП; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за ИФО; 

7. мерки за повишаване на качеството на образованието; 

8. приема програми и механизми; 

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; 

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

училищната общност; 

15. запознава с бюджета на училището и с отчетите на неговото изпълнение; 
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. 

(4)  Документите  по  ал.3,  т.1  –  5  и  т.7  –  9  се  публикуват  на  интернет  страницата  на 

училището. 

(5) Към ПС могат да се изграждат временни и постоянно действащи комисии. Решението за 

това се взема от самия ПС. 

(6)  В  състава  на  различните  комисии  могат  да  членуват  и  представители  на  ученици  и 

родители. 

(7) ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се 

свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав. 

(8) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 

от числения му състав. 

(9) Решенията на педагогическия съвет могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано 

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

инспекторат по образованието. 

(10) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол. 
Чл.224. (1) Участието на учителите в заседанията на ПС и в работатата на комисиите (ако са 

избрани в тях) е тяхно професионално задължение. 

(2)  Отсъствие  от  заседания  на  Педагогическия  съвет  се  разрешава  само  по  уважителни 

причини след предварително уведомяване на Директора. 

(3)  Отсъствие  на  учител  от  заседание  на  ПС  по  неуважителни  причини  се  счита  за 

дисциплинарно нарушение съгласно чл.188 от КТ. 

Чл.225.   (1)  Директорският   съвет   е  в  състав:   Директор   заместник-директори,   главен 

счетоводител, председателите на МО и представител на колектива. 
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(2) Той обсъжда текущото състояние на училището и осъществяването на учебно- 

възпитателния процес, изготвя текущи и оперативни планове за изпълнение на годишния 

комплексен план. 

(3)   В   зависимост   от   спецификата   на   разглежданите   проблеми   на   заседанията   на 

Директорския съвет могат да присъстват родители и представители на различни институции. 

(4) По решение на Директорския съвет могат да се провеждат и оперативни съвещания с 

определен състав от учители според спецификата на разглеждания въпрос. 

Чл.226. (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 

Ученическия парламент. 

(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.227.  (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. В състава на обществения съвет на училище, 

което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и 

представител на работодателите. 

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

директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на 

представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. 

(3) Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение 

на представителните организации на работодателите. 

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години. 

Чл.228. (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 училищата участват 

поне трима представители на ученическото самоуправление. 

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и детските 

градини участва и представител на настоятелството. 

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията, 

на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на синдикатите, 

на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл.229. (1) Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на 

заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

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

и документи, необходими за дейността му. 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения 

съвет за свикването му. 

Чл.230. (1) Общественият съвет в детската градина и училището: 

1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния 

отчет на директора за изпълнението й; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по Чл.263, 

ал.1, т.8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи; 

3.  предлага политики и  мерки  за подобряване качеството  на  образователния  процес въз 

основа  на  резултатите  от  самооценката  на  институцията,  външното  оценяване   –  за 

училищата, и инспектирането на детската градина или училището; 
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4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за 

частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния 

бюджет; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета 

на училището или детската градина; 

6. съгласува училищния учебен план; 
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 

реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

8. съгласува избора от учителите в училището по Чл.164, ал.2 на учебниците и учебните 

комплекти; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира 

нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием по Чл.143, ал.1; 

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал.1, т.1 и 6 те се връщат с мотиви 

за повторно разглеждане от педагогическия съвет.При повторното им разглеждане 

педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 

(3) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява 

правомощието си по ал.1, т.4 само за средствата, получавани от държавния бюджет. 
 

 
 

Глава двадесет и втора 

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

 
Чл.231. (1) Педагогическият съвет на всяко училище, съобразно възможностите на 

училището, избира за учебната година спортните дейности от определените по Чл.92, ал.1 

ЗПУО. 

(2) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за избор на 

спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година, от определените от 

педагогическия съвет по ал.1. 

(3) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление до 

директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през учебната 

година, при записването им в училището. 

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

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

за съответния клас. 

(6) Не се допуска промяна на броя на групите и на вида спортни дейности по време на 

учебната година. 

(7) Организирането и провеждането на спортните дейности по ал.1 се осъществяват от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална 

квалификация „учител" или „треньор" по даден вид спорт. 

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

година директорът  определя  със  заповед  в  срок  до  15  септември  учител  и/или  треньор, 

времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи. 

Чл.232. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да се 

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

 
 

Глава двадесет и трета 

КОНТРОЛНО–ПРОПУСКАТЕЛЕН  РЕЖИМ 
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РАЗДЕЛ I. Контролно–пропускателен режим на хора 

 
Чл.233. Учащите се в училището се пропускат в сградата и района след проверка от дежурен 

учител или от охраната на ученическите им карти или бележници. 

Чл.234. Влизането и излизането на    учители, служители, помощно-обслужващ персонал, 

ученици, родители и всички външни лица, включително изпълнители по договори за 

ремонтни дейности се извършва след потвърждение от лицето, което ще бъде посетено и 

след представяне на документ за самоличност, а при съмнение - и физическа проверка 

съдържанието на багажа. 

Чл.235. При отказ на лицето да представи документ за самоличност същото не се допуска в 

сградата на училището. 

Чл.236. Влизането на външни лица на територията на училището се регламентира както 

следва: 

(1)външни лица, включително изпълнители по договори за ремонтни дейности, се допускат 

само след проверена и потвърдена ангажираност; 

(2)посещенията се записват в специална книга, в която се отбелязват трите имена, данните от 

документа за самоличност, кого посещава, часа на влизане и излизане от училището; 

(3)посетителите се придружават от охраната до търсените от тях лица, като се допускат само 

по време на междучасие (с изключение на учителите, които са свободни по време на час); 

(4)влизането на ученици от други училища в сградата през учебно време не се допуска. 

Чл.237.  На  посещаващите  лица  се  забранява  отклоняване  и  посещаване  на  други  лица, 

кабинети и помещения извън заявените пред охраната такива. 
Чл.238. Забранява се влизането на външни лица, както и на охранители, учители, служители, 
помощно-обслужващ персонал, ученици и родители  с неадекватно поведение или в нетрезво 

състояние, а също така и внасянето на алкохол и други упойващи вещества в училището. 

Чл.239. Забранява се на охранителите воденето на извънслужебни разговори с външни лица 

по време на работа. 

Чл.240. Не се разрешава влизането в сградата на лица, които носят със себе си обемисти 

багажи, кашони, денкове и други подобни или водят домашни животни. 

Чл.241. Забранява се приемането на неадресирани или съмнителни пратки, писма и пакети. 

Същите, както и преносителите им, подлежат на внимателна проверка. 

Чл.242. Не се разрешава оставянето на багаж (чанти, куфари, торби, кашони, пакети, кутии и 

др.), кореспонденция, апаратура и др. от външни лица на съхранение в училището. 

Чл.243. Наличието и редовността на документите при изнасяне и внасяне от и в училищната 

сграда и училищния двор на вещи, материали, апаратура, инвентар и др. подлежат на 

проверка. 

Чл.244. Абсолютно е забранено разхождането на кучета в двора на училището. 

 
РАЗДЕЛ II. Контролно–пропускателен режим на автомобили и други транспортни 

средства 

 
Чл.245.  Влизането  на  автомобили  и  други  транспортни  средства  на  територията  на 

училището се допуска само при наличието на съответен пропуск, издаден от СУ „Д. Благоев” 

– гр. Свищов, или с личното присъствие на   директор, зам. директор или представител на 

администрацията. 

Чл.246. Забранява се влизането и паркирането на автомобили и други транспортни средства 

на територията на училището, с изключение само на тези, осигуряващи условия за 

осъществяване на образователно-възпитателния процес или дейността на трети лица, с които 

училището има договорни отношения. 

Чл.247. Не се разрешава преминаването и паркирането на превозни средства върху тревните 

площи. 
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Глава двадесет и четвърта 

 

 

 

СИМВОЛИ, РИТУАЛИ И ТЪРЖЕСТВА 

 
Чл.248. Училищни символи 

- училищно знаме, училищен химн, емблема, униформа. 

Чл.249. Ритуали и традиционни тържества 
1. 15 септември – откриване на Новата учебна година – издигане знамето на Република 

България под звуците на националния химн, посрещане знамето на училището, изпълнение 

на химна на училището, тържествен водосвет, тържествено посрещане на първокласниците; 

2.  Празник на училището - тържествено посрещане на училищното знаме; изпълнение на 

химна на училището; награждаване на отличили се ученици в конкурси, състезания, 

олимпиади и други изяви; 

3. Изпращане на абитуриентите с предаване на послание към следващия випуск; 

4. Тържествено връчване на свидетелство за завършено основно образование; 

5. Тържествено връчване на дипломи за завършено средно образование. 

Чл.250. Ритуали свързани със знаменната група. 

1.Избор на групата става по предложение на Ученическия съвет и се одобрява на ПС; 

2.Смяната на знаменната група става при изпращане на абитуриентите. 

3.Униформа на знаменната  група : 

- бяла блуза; 

- черен панталон, черна пола, черни обувки; 

- трикольорна лента, бели ръкавици; 

4.Посрещането на знамето на училището става с училищния химн. 

5.Имената на учениците, участвали в знаменна група, се вписват в летописната книга на 

училището. 

6.Химн на училището е песента “Учим днес, за да успеем утре”. 
7.Издигането на националния флаг е с изпълнение на химна на Република България. 

8.Мястото  на  провеждане  на  ритуалите  е  пред  централния  вход  или  в  зависимост  от 

сценария. 

9.Ритуалът за изпращане на абитуриентите е ежегоден и носещ отличителен атрибут според 

желанието на учениците. 

Чл.251. В часа на класа учениците се запознават с  ритуалите и символите на училището. 

Чл.252. Календарният план за празниците и тържествата се утвърждава от ПС. 

1.Комисията по тържествата предлага проектосценарии на ПС; 

2.Учителите по физическа възпитание и спорт строяват учениците  в зависимост от сценария 

на тържеството; 

3.Учителите  по  изобразително  изкуство,  труд  и  техника  и  възпитателите  отговарят  за 

украсата. 

Чл.253.  За  всички  извънучилищни  тържества  се  уведомява  РДВР  и  се  изисква  тяхното 

съдействие. 

Чл.254.  Спортно  –  туристическите  празници  се  провеждат  след  приемане  на  годишен 

календарен план или след съгласуване с ръководството. 
 

 
 

Глава двадесет и пета 

НАГРАДИ НА УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ 

 
Чл.255. (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; 
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4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена от 

Училищното настоятелство за учениците, завършващи гимназиален етап; 

5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения на ученици от чуждоезиков 

профил. 

(2) Педагогическият съвет предлага за награждаване пред директора по предложение на 

класния ръководител. 

Чл.256. (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, определена от УН. 
 

 
 

Глава двадесета и шеста 

АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 

 
Чл.257. Работното време на административния и помощен персонал се определя със заповед 

на директора и е: 

1.         Работно време: 

•     Психолог - 8.00 - 12.00 и 12.30 - 16.30 часа 

•     Логопед - 10.30 - 15.30 часа (почивка по график за работа с деца) 

•     Педагогически съветник - 8.00 - 12.30 и 13.00 - 14.30 часа 

2.Непедагогическият персонал и административното ръководство са на 8 часов работен ден 

както следва: 

Директор - 8.00 - 12.00 и 12.30 - 16.30 часа 

•   Зам. директор АСД: 8:00 - 11:45 и 12:15 - 16:30 часа 

•   Зам. директор УВД: 7:30 - 11:30 и 12:00 - 16:00 часа 

•   Главен счетоводител: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   ЗАС: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   Технически изпълнител: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   Технически секретар: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   Домакин: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   Социален работник: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   Работник по ремонт и поддръжка на училищната сграда: 8:00 - 12:30 и 13:00 - 

16:30 часа 

•   Библиотекар: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   Огняр - през зимата: 

I  смяна: 5:30 - 10:00 и 10:30 — 14:00 часа 

II  смяна: 11:30- 15:00 и 15:30-20:00 часа 

През другото време: 8:00 - 12:00 и 12:30— 16:30 часа 

•   Чистачки: 

I  смяна: 6:30 - 11:30 и 12:00 - 15:00 часа 

II  смяна: 11:30 - 15:00 и 15:30 - 20:00 часа 

•   Шофьор: 6:00 - 10:00 и 14:00 - 18:00 часа /по определен график/, 

•     Ръководител на направление ИКТ: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   Електротехник-поддръжка на сграда: 8:00 - 12:30 и 13:00 - 16:30 часа 
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•   Администратор компютърни системи: 8:00 - 12:00 и 12:30 - 16:30 часа 

•   Охрана: 7:20 - 17:00 (по определен график) 

•   Работник ремонт и поддръжка но училищна сграда: 8:00 - 12:30 и 13:00 - 16:30 

часа 
 

Чл.258. В СУ “Димитър Благоев” служителят от административния и помощен персонал е 

длъжен да: 

1.    спазва  стриктно  работното  време  и  определените  си  задължения  в  длъжностната 

характеристика, КТ и други нормативни актове; 

2.    изпълнява решенията на органите за управление на училището; 

3.    съдейства  за  поддържането  на  хигиената,  реда,  дисциплината  и  опазване  МТБ  на 

училището; 

4.    зачита личното достойнство и гражданските права на ученици и учители; 

5.    възстановява всички материални щети, нанесени по негова вина. 

Чл.259 Училищната документация се съхранява в удобен вид за най-бързи справки и услуги. 

Чл.260. Чистачките измиват след всяко междучасие коридорите. Ежедневно почистват 

училищния двор. Всяка ваканция основно хигиенизират всички стаи. 

Чл.261. Административният и помощен персонал е непосредствено подчинен на заместник – 

директора по административната дейност. 

 
Преходни и заключителни разпоредби 
§1. Правилникът за дейността на училището се осъвременява ежегодно. 

§2.Правилникът    влиза  в  сила  с  приемането  му от  Педагогическия  съвет.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. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на училището с Протокол 

№ 16 от 13.09.2022 г. 
 

 
 

ДИРЕКТОР: /п/ 

/Цветанка Кирова/ 


