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ГЛАВА ПЪРВА 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. Този правилник урежда устройството, функциите и управлението на ПГЗ 

“Стефан Цанов”, град Кнежа, община Кнежа, област Плевен. 

Чл.2. Правилникът определя структурата , функциите на ръководство и 

управление на училището, организацията на учебно – възпитателната работа на 

обектите и субектите на учебно – възпитателния процес, съгласно ЗНП, ППЗНП, ЗПО и 

др. нормативни документи. 

Чл.3. Правилникът има за цел да подобри трудовата дисциплина и качеството на 

обучение. 

 Чл.4. Правилникът е задължителен за ръководството на ПГЗ “ Стефан Цанов“, 

учителския колектив, административно – помощния персонал и учениците. 

ГЛАВА ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНО- ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.5.ПГЗ”Стефан Цанов”-Кнежа е държавно професионално  училище. 

Чл.6.Основните задачи на ПГЗ”Стефан Цанов”са : 

1.Придобиване на професионална квалификация от учениците. 

2.Формиране на мотивационна система за реализация в гражданското 

общество. 

3.Формиране на обща култура на основата на общонационални  и 

общочовешки ценности. 

Чл.7. Завършилите успешно ПГЗ”Стефан Цанов” получават: 

/1/ средно образование  и трета степен на професионална квалификация по : 

- Специалност  „Растителна защита и агрохимия”  

- Специалност “Механизация на селското стопанство “  

- Специалност “Земеделско стопанство “  

- Специалност „Агроекология”; 

/2/ средно образование  и втора степен на професионална квалификация по 

специалност “Земеделец “ и специалност „Фермер“; 

/3/ професионално образование - първа степен на професионална 

квалификация по специалност “Озеленяване и цветарство “;  

/4/ професионално образование - четвърта степен на професионална 

квалификация по специалност “Управление на растениевъдни и животновъдни ферми  

“ . 

Чл.8.Срокът  на обучение за   средно образование и професионална  

квалификация   за втора и трета степен е  4 години,    а за първа  степен на 

професионална квалификация  обучението е 1 година. Обучението над средно 

образование  за придобиването на четвърта степен на професионална 

квалификация е с продължителност от една година и шест месеца.   

Чл.9.Права на учениците : 

/1/Учениците в ПГЗ”Стефан Цанов” ползват правото си на безплатно 

образование и обучение,като не заплащат такси за училищно обучение в рамките на 

утвърдения държавен прием, съгласно Държавните образователни изисквания. 



/2/Ползват безплатно цялата училищна база в ПГЗ”Стефан Цанов” за 

обучение и развитие на интересите и способностите си по време и място определено от 

учителите и директора. 

 

/3/ Получават стипендия за сметка на държавния бюджет при ред и условия, 

установени от Министерския съвет. 

Чл.10. Такси се заплащат: 

1. За дейности извън Държавните образователни изисквания. 

2. За професионално обучение след завършено основно или средно образование за 

придобиване степен на професионална квалификация, повишаване на квалификацията, 

преквалификация по договор с юридически или физически лица по застъпените в 

училището професии и специалности. 

        Чл.11. Професионалното образование се организира съгласно Държавните 

образователни изисквания. 

       Чл.12. (1) Професионалното обучение с придобиване на степен на професионална 

квалификация се провежда съгласно ДОИ. 

                   (2) При програми за разширяване, актуализиране на квалификацията - 

съгласно 

разработената учебна документация на училището. 

                   (3) Ученици със СОП, които са завършили 8.клас и не сa усвоили ДОИ за 

основно образование по обективни причини, могат да продължат обучението си в 

9.клас на ПГЗ по част от професия или по професия за придобиване на първа степен на 

ПК по индивидуална образователна програма.  

       Чл.13. Учениците се записват в по–горен клас на ПГЗ „Стефан Цанов” след 

успешно приключена година, удостоверена с ученическа книжка, а за постъпващите от 

други училища с удостоверение за завършен съответен клас. 

       Чл.14. (1) ПГЗ „Стефан Цанов” издава следните документи: 

1. На ученици, завършили успешно XII клас и положили успешно държавните зрелости 

изпити, се издава диплома за завършено средно образование. 

2. Удостоверение за завършен гимназиален етап – когато ученикът не се е явили или не 

е положил успешно държавните зрелостни изпити. 

3. Свидетелство за професионална квалификация. 

4. Удостоверение за професионално обучение. 
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5. Удостоверение за завършен клас – на ученици, навършили 16 години, които напускат 

училището по собствено желание. 

                  (2) Документите се издават независимо един от друг. 

       Чл.15. Приемът на учениците в 9 клас се извършва съгласно наредба на МОН. 

       Чл.16. Училището се ръководи от Директор и Педагогически съвет. 

       Чл.17.Светското образование не допуска налагането на идеологически и 

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

народност и етническа принадлежност и религия. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО  ОБУЧЕНИЕ 

 

Чл.18.Формите на обучение са : 

-дневна  

-самостоятелна 

-задочна 

Чл.19.Учебните дни са: 



/1/ от понеделник до петък- от 7,30 до 15,30 ч. - дневна форма; 

/2/ от понеделник до петък -от14,30  до 20,30ч., в събота и неделя от 7,30  до 

19,30ч. - задочна  форма. 

       Чл.20. /1/ Училището осигурява обучение и в самостоятелна форма, която е 

неприсъствена форма на обучение, където учениците се подготвят самостоятелно и се 

явяват на изпити по учебни предмети, съгласно Държавните образователни изисквания 

за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план за 

професионалното образование и обучение за добиването  на квалификация по 

професии. 

/2/Самостоятелната форма  на обучение се организира за : 

1.Ученици  в задължителна училищна възраст , които по здравословни 

причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение , както и за даровити деца 

в задължителна училищна възраст. 

2.Лица, навършили 16- годишна възраст. 

/3/ Условията и редът за организиране и провеждане  на изпитите се 

определят със заповед на директора на училището. 

/4/ Самостоятелната форма не може да се организира за ученици с умствена 

изостаналост и с множество увреждания. 

Чл.21. /1/Ученици, които следва да се обучават  в индивидуална или самостоятелна  

форма  на обучение, както и ученици , навършили 16-годишна възраст и желаещи да 

променят формата на обучение, подават писмено заявление до директора на 

училището. 

 Промяната на формата на обучението се допуска и по време на учебните 

занятия, когато се преминава:  

От дневна или задочна в индивидуална или самостоятелна . 

           /2/ За промяна формата на обучение директорът издава заповед. 

 Чл.22. /1/ Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна 

подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план. 

             /2/Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.  

             /3/ Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния 

учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите. 

             /4/Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определя със 

заповед на директора на училището. 

 

        Чл.23 . /1/ Учениците могат да се преместват в паралелка на същото или друго 

училище при наличието  на свободни места в паралелката или приемащото училище. 

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

1.През време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни 

преди  края на  втория учебен срок – по същия профил или професия. 

2.След успешно завършен клас  при смяна на: 

 а.профил или професия с друг профил или професия; 

 б.профила с професия; 

 в.професията с профил; 

 г.непрофилирана гимназиална паралелка  с профилирана паралелка или 

професия. 

3.При различия между училищните учебни планове учениците полагат 

приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище. 

Чл.24.Учениците не могат да се преместват: 

1.В последния гимназиален клас при смяна на непрофилирана гимназиална 

паралелка  с профилирана , профил с друг профил, професия с профил. 



2.В последните два гимназиални класа при смяна на : професия с друга 

професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

 

       Чл.25. /1/ В началото на учебната година директорът определя със заповед 

класните ръководители на всички паралелки. 

       /2/ Класният ръководител организира и провежда  часа на класа, 

извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация 

за съответната  паралелка. 

       Чл.26 /1/ Учебните занятия в училището могат да бъдат посещавани от контролно- 

помощни органи. 

/2/ Лицата, желаещи да посетят учебно занятие: 

2.1. уведомяват учителя най- малко 1 ден преди провеждането на учебното 

занятие; 

2.2. влизат в учебното помещение преди учителя; 

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

2.4. не напускат учебното помещение преди края на учебното занятие, освен 

ако не са получили предварително съгласието на учителя. 

 /3/ Всички критични бележки по проведеното учебно занятие се съобщават 

първо на учителя.  

 /4/ Неспазилите  изискванията могат да не бъдат приемани от учителя. 

 

РАЗДЕЛ ІV.  УЧЕБНО ВРЕМЕ 

 
       Чл.27.Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, 

учебни седмици , учебни дни и часове. 

      Чл.28. /1/ Учебната година започва не по-рано от 15 септември и е с 

продължителност 12 месеца. 

/2/ Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 

31 учебни  седмици и се разпределят в два учебни срока. 

/3/ Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. 

/4/ Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни. 

     Чл.29. /1/ Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може 

да бъде повече от 32 учебни часа в 9,10,11,12  клас. 

       /2/ Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия 

извън броя на задължителните учебни часове. 

                  /3/Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове по ал. 1, включва 

и по един учебен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“, който се 

използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито. Този час се 

включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните 

учебни часове. 

     Чл.30. /1/ Продължителността на учебния час е : 

- 45 минути в 9-12 клас в дневна форма на обучение; 

- 50 минути по учебна и лабораторна практика; 

- 60 минути при производствена практика. 

/2 / Почивките между учебните часове са с продължителност: 

- малко междучасие – минимум 10 минути; 

- голямо междучасие – 25 минути след втория час. 

 



РАЗДЕЛ V.    СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 
      Чл.31./1/ Учебното съдържание в училищното обучение се групира в 

общообразователна подготовка и професионална подготовка. 

    /2/ Професионалното образование се осъществява чрез общообразователна и 

професионална подготовка. 

      Чл.32./1/ Общообразователната  подготовка е задължителна и 

задължителноизбираема и се осъществява по учебни предмети, групирани в културно-

образователни области, както и в други области и дейности. 

    /2/ Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния 

минимум в зависимост от степента на образование.Общообразователният минимум  за 

гимназиалния етап на средното образование включва : 

1.Културно-образователните области по чл.10,т-1,2,3,4,5,6 и 8 от Закона за 

степента на  образование. 

2.Общообразователния минимум и учебния план за всички гимназии от 9 до 

12 клас включително. 

   /3/ Задължителноизбираемата подготовка осигурява знания и умения на по-

високо равнище по учебните предмети от културно -образователните области  и /или/от 

професионалната подготовка в съответствие с интересите  и индивидуалните 

възможности на учениците и с възможностите на училището.  

        Чл.33.  Извънкласната и извънучилищната дейност се организират   през 

свободното от учебни часове време  и осигуряват обучение и развитие на специфичните 

интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и 

спорта. 

        Чл.34./1/ Професионалната подготовка за професионалното образование  е 

задължителна –обща, отраслова и специфична за всяка професия, задължителна 

чуждоезикова подготовка  по професията и избираема –задължителноизбираема и 

свободноизбираема. 

              /2/ Общата задължителна професионална подготовка е единна за всички 

професионални направления при отчитане на спецификата им и включва теоретично 

обучение и практическо обучение. 

             /3/ Задължителноизбираемата  професионална подготовка  осигурява 

разширяване на знанията,  уменията  и професионалните  компетенции  по съответната 

професия. 

             /4/ Свободноизбираемата професионална подготовка  осигурява обучение освен 

по съответната професия  и по други професии от съответното професионално 

направление. 

      Чл. 35./1/ Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени 

в задължителната подготовка , разпределението на учебните предмети по класове, 

годишния и седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети  по 

задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график 

на учебната година и описание на организацията на обучение в съответното училище. 

 /2/ Училищният учебен план се разработва и въз основа на учебния план  по ал.1 

и разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата  подготовка  

за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на 

училището. 

 /3/ Училищните учебни планове се приемат с решение  на педагогическия съвет 

на училището и се одобряват от  Началника на РИО-Плевен . 



           /4/ Индивидуалният учебен план се разработва за учебната година въз основа на 

училищния учебен план и може да определя разпределение на учебното време по един 

или по повече учебни предмети, което е различно от училищния учебен план. 

           /5/ Индивидуалният учебен план на учениците със СОП може да съдържа само 

част от учебните предмети, определени в училищния учебен план, а за учениците със 

сензорни увреждания – и специалните учебни предмети.  

      Чл.36./1/ Учебната програма определя по всеки  учебен предмет и за всеки клас 

обучението, учебното съдържание и очакваните резултати  на обучението. 

  /2/ Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с 

експертите по учебните предмети  в РИО  и се утвърждават от Началника  на РИО, а 

тези за свободноизбираема подготовка  - от  Директора на училището. 

            /3/ За обучението на ученици със СОП по всеки предмет от индивидуалния 

учебен план екипът от учител в паралелката, психолог, ресурсен учител съвместно с 

учителя по съответния учебен предмет разработва индивидуална учебна програма, 

която се утвърждава от директора на училището.  

    Чл.37. Усвояването на знанията и придобиването  на умения и професионални 

компетенции при училищното обучение се подпомага  от учебници и учебни помагала. 

    Чл.38. /1/  Учебното съдържание, чрез което се  осигурява общо образование, се 

определя съгласно Държавните  образователни изисквания  за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план. 

          /2/ Учебното съдържание, чрез което се осигурява  професионално образование, 

се определя съгласно Държавните образователни изисквания  за степента на 

образование, общообразователния  минимум и учебен план за професионалното  

образование и обучение,за учебното съдържание и за придобиването на квалификация  

по професии. 

    

Р А З Д Е Л  VІ. ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА  И  ОЦЕНКА 

 

   Чл. 39. /1/ Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и 

поставяне на оценка. 

               /2/ Установяването на постигнатите резултати  и поставянето на оценка се 

извършва от оценяващия. 

               /3/ Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е 

индивидуално за всеки оценяван. 

   Чл. 40.     Оценяване се извършва :  

1.в процеса на училищното обучение; 

2.при завършване на средно образование; 

3.при завършване на професионално образование; 

4.при завършване на професионално обучение.  

    Чл. 41 /1/ Оценяването е вътрешно и външно. 

                /2/ При вътрешното оценяване оценяващ  е  учителят.  

               /3/  При външното оценяване оценяващи може да са : 

1.училищна комисия, определена от директора на училището; 

2.длъжностни лица и комисии, определени от Министъра на образованието и 

науката, от началника на РИО или от директорите на обслужващите системата на 

народната просвета звена за контрол и оценяване. 

Чл.  42.  /1/  Оценяването се извършва чрез: 

1.текущи изпитвания; 

2.изпити; 



3.изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по 

учебен предмет за определен клас; 

4. изпитвания за установяване  постигането на Държавните образователни 

изисквания за учебното съдържание по учебен предмет за завършен етап от степента  

на образование или на Държавните образователни изисквания за придобиване на 

квалификация по професия за един или повече класове. 

              /2/  Текущите изпитвания са устни, писмени и практически. 

              /3/   Изпитите са : 

1.приравнителни; 

2.за определяне на срочна и годишна оценка по учебен предмет; 

3. за  промяна на оценката; 

4. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование; 

5.изпити за придобиване на професионална квалификация при завършване на 

професионално образование или на професионално обучение. 

       Чл.  43.   /1/  Според организацията текущите изпитвания и изпити са : 

1.индивидуални - за отделен оценяван; 

2.групови - за част от учениците от една паралелка или за ученици от една 

или по-вече паралелки. 

      Чл.  44.  /1/  Оценките, които могат да се поставят, са: Отличен 6, Много добър 5 , 

Добър 4, Среден 3 , Слаб 2.  

               /2/ Количественият показател може да не се определя като цяло число,при 

което качественият показател се определя съгласно чл.7, ал.3 от Наредба №3 за 

системата за оценяване / обн. ДВ бр.37/2003г,  изм. и доп. ДВ бр.73/2009 г/: 

а/за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател 

„Слаб“; 

б/ за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател 

„Среден“; 

в/ за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател 

„Добър“; 

г/ за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател 

„Много добър“; 

д/ за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател 

„Отличен“. 

            /3/ При оценяването може да се поставят и други оценки,които се приравняват 

към оценките по ал.1и 2. 

           /4/Поставените оценки при изпитванията по чл. 28 ,ал.1,т.3 и т.4  може и  да не се 

приравняват към оценките по ал.1 и 2 .  

           /5/Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите на 

учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални 

образователни програми, но не постигат държавното образователно изискване за 

учебното съдържание, се поставят оценки с качествен и количествен показател за 

усвоените знания и компетентности съгласно индивидуалните им образователни 

програми. 

         /6/ Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални 

образователни програми и постигат държавното образователно изискване за учебното 

съдържание в процеса на училищното обучение, се оценяват с оценките по ал. 2 и 3. 



         /7/ При завършването на клас, етап или степен на образование по индивидуални 

образователни програми учениците със специални образователни потребности, които 

не са постигнали 

държавното образователно изискване за учебното съдържание, получават оценки само 

с качествен показател. 

      Чл.  45. /1/  Оценяването  в процеса на училищното обучение има за цел 

установяване на постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на 

учебната година и поставяне на срочни  и годишни оценки по задължителната и 

задължителноизбираемата подготовка. 

       /2/ При завършване на средно образование се поставят и окончателни оценки по 

учебните предмети. 

       /3/ В  началото на учебната година  се установява и оценява  входното равнище на 

учениците. 

       /4/ Когато установяването на входното равнище се извършва при условията на 

вътрешно оценяване, поставената оценка може да бъде част от минималния 

задължителен брой текущи оценки за  първия учебен срок. 

      Чл. 46.  /1/ В процеса  на училищното обучение се извършва вътрешно и външно 

оценяване. 

           /2/ Вътрешно оценяване се извършва чрез текущи изпитвания. 

           /3/  Външното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания, изпити и 

изпитвания. 

      Чл.47. /1/   Конспекти, билети, тестове и критерии за оценяване се подготвят от 

оценяващия преподавател. 

          /2/ Подготвените конспекти, билети, тестове и критерии за оценяване по ал.1 за 

изпитите по чл.40, ал.3,т.1-3  се утвърждават от директора на училището 

        /3/ Подготвените  задачи, материали и критерии за оценяване по ал.1 за 

изпитванията по чл. 40 , ал.1 т.3 и т.4 се утвърждават: 

1.от министъра на образованието и науката-когато оценяването се извършва 

от длъжностни лица и комисии, определени от министъра на образованието и науката 

или от обслужващи системата на народната просвета звена за контрол и оценяване; 

2.от началника на РИО-когато оценяването се извършва от длъжностни лица 

или комисии от РИО. 

      Чл. 48. /1/ Текущите изпитвания при условията на вътрешно оценяване се 

осъществяват системно през първия и втория учебен срок. 

                /2/  По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при 

оценяването на всеки ученик. 

      Чл.49.  /1/ Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е : 

1.За учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече  

учебни часа седмично-две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и /или 

практически изпитвания. 

2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа 

седмично-две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и /или практически 

изпитвания. 

3. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с два часа седмично-

две оценки от0 устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване. 

4. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един  учебен час  

седмично-една оценка  от устно изпитване и една оценка от писмено  или практическо 

изпитване. 

5.По учебен предмет “Физическо възпитание и спорт” и по учебна практика-

три оценки от практически изпитвания. 



          /2/ Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок за 

ученици с нарушена моторика на  горните крайници вследствие на детска церебрална 

парализа, физически увреждания и /или  малформации е: 

1. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с три и повече учебни 

часа седмично-четири оценки от устни изпитвания.  

2. За учебен предмет, който по учебен план се изучава с два часа седмично-

три оценки от устни изпитвания . 

      Чл.50. /1/ Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални текущи 

изпитвания или като групови текущи изпитвания. 

            /2/ При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и 

отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи. 

           /3/ При груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори 

на групово поставени задачи. 

          /4/ При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно оценката си 

пред ученика. 

        Чл. 51. /1/ Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или 

като групови текущи изпитвания. 

          /2/ При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и 

отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи. Индивидуалните писмени 

изпитвания се извършват за не повече от един учебен час. 

          /3/ При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и 

отговори на групово поставени задачи. 

         /4/ При писмените изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно или 

писмено оценката си пред ученика. 

         /5/ Писмени изпитвания не се извършват за ученици с нарушена моторика на 

горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически увреждания 

и/или малформации. 

        Чл. 52. /1/ Контролната работа е групово писмено изпитване , при което се 

оценяват постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по 

завършена част 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,  

увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална  

парализа, с  физически  увреждания/или малформации, на които не е засегната  

моториката на горните крайници, може да бъде удължено по преценка на оценяващия 

учител. 

        Чл. 53. /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 

2.Математика 

3.Чужди езици 

        /3/ Класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по български 

език и литература, по чужд език и по математика, както и по профилирана подготовка 

се провежда в два слети учебни часа. 

        /4/  Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено зрение, с 

увреден слух, с умствена изостаналост, 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 по преценка на оценяващия 

учител. 



           /5/ Класна работа по чужди езици може да не се провежда за ученици с увреден 

слух по преценка на оценяващия учител. 

       Чл. 54. Контролните и класните работи се коригират и рецензират от оценяващият 

и се връщат на учениците за подпис от родителя. 

       Чл. 55.    /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/ Графикът по предходната алинея се изготвя по предложение на учителите по 

съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището в началото на 

всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището. 

          /3/ За графика по ал.1  учителите по всеки учебен предмет информират 

учениците, а класните ръководители- родителите в началото на всеки учебен срок. 

       Чл.56.  /1/ С практическите изпитвания се оценяват постигнатите практически 

умения на учениците. 

        /2/ Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални  или 

като групови  текущи изпитвания. 

       /3/ При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически 

дейности, определени  в индивидуално  поставено практическо задание. 

       /4/ При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално 

или в екип практически дейности , определени в общо поставено практическо задание. 

      /5/ За извършване на практическите изпитвания по учебна или  производствена 

практика се осигуряват работни места за всеки ученик и съответната техническа и 

технологична документация, техника, инструменти, уреди и материали, гарантиращи 

изпълнението на практическото задание и безопасната работа на учениците. За 

извършване на практическите изпитвания по учебна или производствена практика се 

осигуряват работни места за всеки ученик. 

       /6/ Времетраенето за изпълнение на практическото задание се определя от 

оценяващия в рамките  на учебните часове. 

       /7/ При практическите изпитвания оценяващият е длъжен да анализира 

изпълнението на практическото задание и устно да мотивира оценката си пред ученика.  

      /8/  Времето за практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, с увреден 

слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска церебрална 

парализа, с физически увреждания и/или малформации може да бъде удължено по 

преценка на оценяващия учител. 

      Чл.57. След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на 

учениците се  поставят текущи оценки. 

     Чл. 58.  /1/ Срочната оценка се оформя от учителя, като се отчитат знанията и 

уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, 

изучавано през учебния срок и при вземане предвид на текущите оценки. 

            /2/ Срочната оценка се формира за учебните предмети, които по учебен план се 

изучават с повече от един час седмично. 

            /3/  По лятна производствена практика не се формира срочна оценка. 

           /4/ Не се оформя  срочна оценка по “Физическо възпитание и  спорт “ освободени 

по здравословни причини от изучаването му за време, което не позволява поставяне на 

минималния задължителен брой текущи оценки. 



          /5/ Срочната оценка се  оформя не по-рано от една учебна седмица преди 

приключване на съответния учебен срок. 

       Чл. 59. /1/ Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, 

като се зачитат  знанията и уменията  на ученика върху учебното съдържание, 

изучавано през учебната година и при вземане в предвид на срочните оценки. 

           /2/ За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един час седмично и 

през двата учебни срока, както и по производствена практика, се формира само 

годишна оценка при вземане в предвид на текущите оценки. 

          /3/ За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един час седмично в 

един от  двата учебни срока, годишната оценка се формира при вземане в предвид на 

текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от другия учебен срок. 

          /4/ Не се оформя годишна оценка по “Физическо възпитание и спорт” за ученици 

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

            /5/ Годишната оценка по “Физическо възпитание и спорт” за ученици 

освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен срок, е 

срочната оценка за учебния предмет през който учебният предмет е изучаван. 

        Чл.60. /1/ Учителят лично вписва  поставените от него оценки в съответната 

задължително училищна документация . 

           /2/ Сроковете за вписване на оценките в документацията  по ал.1  са: 

1.В деня на изпитването-за текущите оценки от устни и от практически 

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. 61. /1/ Окончателните оценки при завършване на средно образование се 

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

предмети, изучавани в гимназиалния етап от задължителната подготовка, от ЗИП и от 

СИП. 

    /2/ Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните 

предмети, които се изучават  само в един клас от гимназиалния етап са годишните 

оценки за съответния клас. 

    /3/ Не се формира окончателна оценка по учебния предмет “Физическо възпитание и 

спорт”, когато не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на 

гимназиалния етап. 

   /4/ Когато не формирана годишна оценка за един или повече класове на гимназиалния 

етап, окончателната оценка по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” 

1. е годишна 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. 

 

 

 

 

 

Р А З Д Е Л VІІ.   ИЗПИТИ 

 

        Чл 62./1/ Изпитите в процеса на обучение са: 

1. приравнителни; 

2. за промяна на оценката; 



3. за определяне на срочна оценка по учебен предмет; 

4. за определяне на годишна оценка по учебен предмет. 

    /2/ Изпитите по ал. 1 са успешно положени, когато оценката е не по-малко от среден 

3. 

       Чл. 63. /1/ Приравнителни изпити се провеждат: 

1. при преместване на ученика в паралелка на същото или в друго училище, 

когато 

съществува различие между съответните училищни учебни планове; 

2. за ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако 

действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е започнал 

обучението си. 

      Чл. 64. /1/ Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка  

3. изпити за промяна на окончателна оценка  

       /2/ Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на годишна 

оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой на изпитите за 

промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна оценка не може да е повече от 

три. 

      /3/ За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в един клас от 

гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпита по ал. 1, т. 2. 

       Чл 65. /1/ Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им 

оценка по някой от учебните предмети от задължителната или 

задължителноизбираемата подготовка е слаб 2. 

      /2/ Поправителните изпити по ал. 1 се полагат върху учебното съдържание за 

съответния клас и за съответния вид подготовка. 

     /3/ Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. 

       /4/ 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. 

       /5/ Редовните поправителни сесии за учениците от 12 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. 

      /6/ Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 4, могат да се явят на 

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

училището, но не по-късно от 10 октомври. 

     /7/ Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка „слаб 2“ по учебни 

предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка на редовните 

и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни 

изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска поправителна сесия и в 

сесиите по ал. 4. 

      Чл. 66. /1/ Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване 

на учебните занятия за ХII клас, а изпитите за промяна на окончателна оценка се 

провеждат  също след приключване на учебните занятия за ХII клас. 

     /2/ Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното съдържание за 

съответния клас и за съответния вид подготовка. 

    /3/ Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага върху 

учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа. 



   /4/ Изпитите по ал. 1 се полагат по ред, определен със заповед на директора на 

училището. 

  /5/ Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка по ал. 

1 е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на поправителен 

изпит по реда на чл. 66,ал. 3-7  

       Чл. 66а. /1/ Изпити за определяне на срочна оценка се полагат от: 

1. ученици, обучавани в дневна и във вечерна форма, чиито отсъствия от 

учебни 

занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния учебен 

предмет; 

2. ученици, обучавани в индивидуална форма. 

   /2/ Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното 

съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок. 

        Чл. 66б./1/ Изпити за определяне на годишна оценка се полагат от учениците, 

обучавани в задочна, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма. 

              /2/ Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху учебното 

съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година. 

       Чл. 66в. /1/ Изпитите по чл. 48, ал. 1 се провеждат от: 

1. училищна комисия по организиране на изпита; 

2. училищна комисия по оценяването. 

    /2/ В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се включват лица, притежаващи 

учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда 

изпитът. 

     /3/ В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се включват лица, които заемат длъжността 

"учител" в същото или в друго училище по учебния предмет, по който се провежда 

изпитът. 

     /4/ Комисиите по ал. 1, т. 2 се състоят най-малко от двама членове, единият от които 

е председател. 

        Чл. 66г./1/ За провеждане на изпитите по чл. 48, ал. 1 директорът на училището 

издава заповед за определяне на комисиите по чл. 52а, ал. 1 . 

      /2/ В заповедта по ал. 1 се определят за всеки изпит датата на провеждане, 

началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитните материали, 

времето и мястото за проверка на изпитните работи, срокът и мястото за оповестяване 

на резултатите от изпита. 

     /3/ Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и 

мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно място в 

училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита. 

          Чл. 66д. /1/ Изпитите по чл. 48, ал. 1 , с изключение на изпитите за промяна на 

окончателна оценка, се провеждат като практически изпитвания по учебните предмети: 

1. физическо възпитание и спорт; 

2. учебна, лабораторна и по производствена практика - за професионалната 

подготовка; 

3. техническо чертане и други учебни предмети от професионалната 

подготовка, по които текущите изпитвания са практически. 

     /2/ Изпитите по чл. 48, ал. 1 , с изключение на изпитите за промяна на окончателна 

оценка, се провеждат в две части - писмена и устна, по чужди езици.  

     /3/ Изпитите по чл. 48, ал. 1 , с изключение на изпитите за промяна на окончателна 

оценка, се провеждат в две части - писмена и практическа, по информатика и 

информационни технологии. 



     /4/ Извън случаите по ал. 1, 2 и 3 изпитите по чл. 48, ал. 1 се провеждат в писмена 

форма. 

         Чл.66е.  /1/ Продължителността на изпитите по чл. 48, ал. 1 , с изключение на 

изпитите за промяна на окончателна оценка, е: 

а) три астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена 

форма, и за писмената част от изпитите по чл. 52д, ал. 2 и 3 ; 

б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от 

спецификата на учебния предмет, но не повече от 30 минути - за устната част от 

изпитите по чл. 52д, ал. 2 ; 

в) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от 

спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа – за 

изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за практическата част от 

изпитите по чл. 52д, ал. 3 . 

         Чл.66ж. /1/ Изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат като 

практически изпитвания по учебните предмети: 

1. физическо възпитание и спорт; 

2. учебна, лабораторна и по производствена практика - за професионалната 

подготовка; 

3. техническо чертане и други учебни предмети от професионалната 

подготовка, по които текущите изпитвания са практически. 

    /2/ Изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат в две части – писмена и 

практическа, по учебните предмети: 

1. информатика; 

2. информационни технологии. 

     /3/ Извън случаите по ал. 1 и 2 изпитите за промяна на окончателна оценка се 

провеждат в писмена форма. 

    /4/ Продължителността на изпитите за промяна на окончателна оценка е: 

1. пет астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена 

форма, и за писмената част от изпитите по ал. 2; 

2. по решение на училищната комисия по оценяването в зависимост от 

спецификата на учебния предмет, но не повече от шест астрономически часа – за 

изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за практическата част от 

изпитите по ал. 2. 

          Чл.66з. /1/ Крайната оценка от изпитите по чл.48, ал.1 се формира като средно 

аритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването до: 

1. единица- за изпитите по чл.48, ал. 1,3 и 4 и по чл. 50, ал.1, т.1 и 2; 

2. 0,01 – за изпитите за промяна на окончателна оценка; 

      /2/ Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е средно 

аритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя по реда 

на ал.1. 

      /3/ Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е  „слаб 2“, когато 

някой от оценките по отделните части е „слаб 2“. В тези случаи поправителния изпит се 

полага и в двете части. 

РАЗДЕЛ VІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС 

 

            Чл.67. Ученикът завършва класа, ако  по учебните предмети от задължителната 

или задължителноизбираемата или професионална подготовка има оценка най-малко  

„среден/ 3/“.               Чл.68./1/ Учениците имат  право еднократно да се явяват на не 

повече от три изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на 

учебните занятия за последния клас за съответната степен на образование. 



 /2/ Изпитите по ал.1 се полагат при условия и по ред определени със заповед на 

директора на гимназията върху учебното съдържание за съответния клас или при 

условията и реда за провеждане  на държавните зрелостни изпити. 

  /3/ Получената оценка  от изпит по ал.1 е окончателна.Когато тя е „слаб 

/2/“ученикът се явява на поправителен изпит . 

             /4/ В дипломата за завършване на средно образование се вписват броя на 

учебните часове по предмети за дневна и вечерна форма на обучение, оценките от 

учебните предмети от задължителната , задължителноизбираемата подготовка,  

определени с учебния план.  В дипломата се вписват оценки от държавните зрелостни 

изпити. 

Чл.69./1/ Ученици, които по уважителни причини не могат да проведат 

производствената си практика в редовното време определено от директора, 

задължително подават молба до него. 

          /2/ Молбата за отлагане на производствената практика се подава 2 седмици преди 

провеждането й. 

         /3/ Молбата за отлагане на производствената практика се докладва на ПС от 

класния ръководител.  

        /4/ Отложените ученици провеждат производствената си практика не по- късно от 

месец септември на същата учебна година, като се съобразяват с утвърдения от 

директора на  училището график. 

Чл.70. Ученици, получили оценка „слаб /2 /“ на производствената практика, се явяват 

по реда на поправителните сесии. 

Чл.71. /1/ Средно образование се придобива след успешно завършен 12 клас и успешно 

положени два Държавни зрелостни изпита/ДЗИ/ по учебни предмети, които се изучават 

в гимназиален етап, като единият от тях е по БЕЛ, а вторият се определя по избор на 

ученика от учебните предмети: чужд език,математика,  физика и астрономия, Биология 

и здравно образование, Химия и опазване на околната среда, История и 

цивилизация,География и икономика, от предметния цикъл Философия, изучавани в 

часовете по задължителна общообразователна подготовка. 

      /2/ За придобиване на професионално образование освен ДЗИ по ал.1 се полагат и 

два Държавни изпита за професионална квалификация в съответствие с Държавните 

образователни изисквания/ДОИ/. 

     /3/ ДЗИ по ал.1 са задължителни и не се допуска освобождаване от тях. По свое 

желание след подаване на молба ученикът може да положи и ДЗИ по избрани от него 

учебни предмети. 

      /4/ Ученик от 12 клас, който не се е явил и не е положил успешно ДЗИ по свое 

желание, получава удостоверение за завършен гимназиален етап. 

      /5/ Условията и реда за провеждане на ДЗИ се определят със Закона за народната 

просвета и с актове по прилагането му. 

     /6/ Организацията и съдържанието на ДИ за придобиване степен  на професионална 

квалификация се определя от Закона за професионалното образование и обучение и със   

заповед на Директора, изготвена на база нормативните актове. 

  

Р А З Д Е Л  IX .     СЪДЪРЖАНИЕ  НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС,  

ЗА СТЕПЕН НА   ОБРАЗОВАНИЕ И ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА         

КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

Чл.72.  В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по учебните 

предмети, определени с учебния план. 



Чл.73./1/ В дипломата за завършено средно образование се вписват  броя на учебните   

часове по изучаваните учебни предмети –за дневна и вечерна форма на обучение, 

оценките   по учебните предмети от задължителната , задължителноизбираемата или 

профилирана подготовка , както и по свободноизбираема подготовка определени с 

учебния план. В дипломата се вписват и оценки от държавните зрелостни изпити. 

       /2/ В удостоверението за завършено  средно образование  се вписват броят  на 

учебните   часове по изучаваните учебни предмети за дневна и вечерна форма на 

обучение, оценките по учебните предмети от задължителната, 

задължителноизбираемата или профилираната подготовка,както и по 

свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план на училището 

Чл.74./1/ В свидетелствата за професионална квалификация се вписват броя на 

учебните часове  по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на 

обучение ,  оценките  по учебните предмети от задължителната и задължителни 

избираемата професионална подготовка, както и по свободно избираемата подготовка, 

определени с учебния план. В свидетелството се вписват и оценките  за придобиване на 

професионална квалификация. 

      /2/ В свидетелството за правоспособност се вписва придобитата правоспособност , 

която дава право за упражняване на съответната професия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ 

И ОБУЧЕНИЕ 

 
Р А З Д Е Л  І.  УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ 

 

    Чл.75 ./1/Учителските длъжности са: 

1. "младши учител"; 

2. "учител"; 

3. "старши учител"; 

4. "главен учител"; 

5. "учител методик". 

             /2/ Длъжностите по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица с придобито висше 

образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", а 

длъжностите по ал. 1, т. 4 и 5 - с висше образование на образователно-

квалификационна степен "магистър". 

  /3/ Учителските длъжности по ал. 1 по учебни предмети или модули от 

професионалната подготовка може да се заемат и от лица с диплома за завършена 

степен на висшето образование по съответна специалност. 

  /4/ Длъжността "възпитател" се зема от лица с придобито висше образование на 

образователно-квалификационна   степен „бакалавър”или „магистър” 

  /5/ Условията и  редът за заемането на длъжностите по ал. 1 и 4 се определят 

съгласно държавното образователно изискване за учителската правоспособност и 

квалификация. 



 /6/ Условията и  редът за заемането на други длъжности в системата на 

народната просвета, свързани с  възпитателната, с образователно-възпитателната, с 

диагностичната, корекционната и рехабилитационната дейност с деца и ученици, се 

определят съгласно държавните образователни изисквания за предучилищното 

възпитание и подготовка, за придобиването на квалификация по професии, за 

обучението на деца с хронични заболявания и/или специфични образователни 

потребности и за извънкласната и извънучилищната дейност. 

/7/ Директорът на училището или обслужващото звено в рамките на делегирания 

бюджет,  съответно на утвърдените му разходи и/или за сметка на целево предоставени 

средства, диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от длъжностите по 

ал. 1, при условие, че не са налице ограничения за увеличаване на разходите за работни  

заплати в бюджетните организации. 

        Чл.76. Учителят има  следните права: 

1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на 

образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на 

преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии; 

2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен 

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

3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на 

служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на 

професионалната му квалификация; 

4. да повишава образованието и професионалната си квалификация; 

5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището . 

6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на 

служебните си задължения. 

        Чл. 77. /1/ Учителят има следните задължения: 

1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите 

задължения, включени в длъжностната му характеристика; 

2. да преподава учебния предмет на книжовен български език, с изключение 

на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и учебните предмети на чужд 

език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага 

да усвояват книжовно-езиковите норми; 

3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от 

учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове; 

4. да участва в работата на Педагогическия съвет и да изпълнява неговите 

решения; 

5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи 

методическа дейност и контрол в системата на народната просвета; 

6. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на 

образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището; 

7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация; 

8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и 

развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията 

му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за 

допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика 

при зачитане на тяхното право да вземат решения; 

9. да не ползва мобилен телефон по време на час; 

10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, както и 

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



11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на 

положението му на учител и на добрите нрави; 

12. да не внася в училището оръжие, както и други предмети, които са 

източник на повишена опасност. 

                 /2/ Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на 

учителя или в друго удобно за двете страни време. 

                /3/ Директорът на училището, съгласувано с Педагогическия съвет, определя 

конкретните изисквания по ал. 1, т. 11. 

         Чл.78. Учителят не може да нарушава правата на   учениците, да унижава личното 

им достойнство, да прилага форми на физическо  и психическо насилие върху тях.  

         Чл. 79. /1/ Учителите  нямат право да предоставят образователни услуги срещу 

заплащане при наличие на  конфликт на интереси. 

             /2/ Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или 

задачите 

за приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези 

изпити, не могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с 

подготовка за кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити. 

         Чл.80. /1/ Учител, който е и класен ръководител,  има следните допълнителни 

задължения: 

1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в 

образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както 

и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в 

училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от 

паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от 

паралелката; 

4.да докладва на ПС за отсъствията научениците; 

5.да предлага за награда ученици без отсъствия; 

6.да предлага за еднократна стипендия социално слаби ученици; 

7.да докладва за ученици включени в извънкласни дейности; 

4. своевременно да уведомява родителите,чрез писма и SMS, ако ученикът 

отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за 

налагане на наказание или други мерки по този правилник; 

5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна 

работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за 

възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, 

когато това се налага; 

6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик ; 

7. да организира и да провежда родителски срещи; 

8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от 

паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на 

паралелката като общност;  

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

на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 

10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и 

периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по 

съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за 

общуване и интегриране в училищната среда; 



11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с 

оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и 

родителите; 

12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с 

ученици от паралелката; 

13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката. 

                 /2/ По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по 

основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с 

участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично 

въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката. 

 /3/ На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 

на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището. 

        Чл.81.Училището създава  условия учителите да повишават професионалната си 

квалификация в организирани форми на обучение или чрез самостоятелна подготовка. 

        Чл.82.Средствата за повишаване на квалификацията на учителите се осигуряват от 

държавния бюджет, ако се  въвеждат нови или се променят съществуващите  държавни 

образователни изисквания. 

 

РАЗДЕЛ ІІ – УЧЕНИЦИ 

 

Чл.83. Учениците участват като партньори в училищното обучение и  имат активна 

роля за целите на образователно-възпитателния процес. 

Чл.84.Ученикът има право :  

1. да избира училището, профила или професията и специалността от 

професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като 

избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове; 

2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, 

относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и 

училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен 

срок, както и при поискване; 

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

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

потребности, желания и способности; 

4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да 

получава защита при накърняване на правата и достойнството му; 

5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование 

при условия и по ред, определени в нормативен акт; 

6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, 

определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на 

интересите и способностите си; 

7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми 

на ученическо самоуправление; 

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

в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на 

училищната общност, както и да получава стипендия при условия и ред, определени с 

нормативен акт на МС: 

Условия за отпускане на месечни стипендии: 

 

1. Стипендии се отпускат на ученици в дневна /присъствена/ форма на 

обучение. 



2. Стипендии се отпускат от началото на всяка учебна година и от началото на 

втория учебен срок и се изплащат за времето от 1 октомври до 30 юни 

включително. 

3. Отпуснатите стипендии се преразглеждат след първия учебен срок въз 

основа на успеха от първия срок и нова декларация за дохода. 

4. На ученици без родители или само с един родител, стипендия се отпуска от 

началото на месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, 

като се изплаща до края на учебната година. 

5. Стипендиите могат да се получат най-късно до 3 /три/ месеца, считано от 

края на месеца, за който се полагат. 

6. Учениците губят правото си на стипендия, когато: 

 Прекъснат или повтарят учебната година, с изключение на 

повтарящите поради болест. 

 Имат наложено наказание с решение на Педагогическия съвет – до 

изтичане срока на наказанието. 

7. Стипендия се отпуска след завършване на основно образование: 

 На ученици с успех, не по-нисък от Отличен 5.50 – в размер на 30лв. 

/тридесет  лева/ месечно. 

 На ученици с месечен доход на член от семейството под установената 

за страната минимална работна заплата, ако имат успех, не по-нисък 

от Много добър 4.50 – в размер на 25лв. /двадесет и пет лева/ месечно. 

 На ученици със специални образователни потребности, независимо от 

степента на инвалидност, и на ученици без родители или само с един 

родител, ако имат успех не по-нисък от Добър 3.50 – в размер на 25лв. 

/двадесет и пет лева/ месечно. 

Когато ученикът отговаря едновременно на две или на всички условия, той получава по 

избор само една от стипендиите. 

8. Членове на семейството на ученика са: бащата, майката, непълнолетните 

братя и сестри или пълнолетните, ако са учащи, включително и на платено 

обучение. В случаите на повторен брак на майката или бащата, за член на 

семейството се счита новият съпруг /съпруга/. 

9. Месечният доход на член от семейството се определя като среден за 

предходните 6 /шест/ месеца въз основа на молба-декларация, съгласно 

Приложението. 

10. В сумата на доходите, получени от отделните членове на семейството се 

включват всички получени през предходните 6 /шест/ месеца суми от: 

заплати /включително обезщетения за временна нетрудоспособност/, пенсии 

/без добавките за чужда помощ на инвалидите/, обезщетения за безработица 

и социални помощи, компенсации към всички видове плащания, месечни 

добавки и месечни помощи за деца, наеми, присъдени издръжки, хонорари, 

стипендии /без получаваните от декларатора по силата на това 

постановление/, търговия, продажба на селскостопанска родукция, занаяти, 

дивиденти от акции и други доходи. Молбата-декларация за дохода на 

семейството трябва да бъде подписана и от родителя /попечителя/ на ученика 

и към нея да се приложат необходимите документи.  

11. При отпускане на стипендия от началото на учебната година, се взема 

предвид успеха от предходната учебна година, а при отпускане на стипендия 

от втория срок – успеха от предходния срок. 

12. Подалите декларация с невярно съдържание се лишават от стипендия до края 

на обучението. 



 

Необходими документи за месечна стипендия: 

 

1. Необходими документи за стипендия за постигнати образователни резултати – 

успех, не по-нисък от Отличен 5.50, съгласно чл.4(1), т.1. от Постановление №33 

на Министерския съвет на Република България. 

 Заявление – декларация с нанесен успех за предходния учебен срок и 

заверен с подпис на класния ръководител. 

2. Необходими документи за стипендия за подпомагане на достъпа до образование 

и предотвратяване на отпадането от училище. Отпуска се на ученици с месечен 

доход на член от семейството под установената за страната минимална работна 

заплата, ако имат успех не по-нисък от Много добър 4.50: 

 Документи за брутен доход на членовете на семейството /домакинството/ 

за шест месеца, изписани помесечно и с идентификационен номер на 

фирмата, която издава служебната бележка. 

 Бележка от СОЦИАЛНИ ГРИЖИ за получените семейни помощи за деца. 

 Уверения от учебните заведения на братя и сестри, ако са ученици. 

 Документи от НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ПО ЗАЕТОСТТА /ако 

съответният родител е регистриран в Бюрото по труда и получава 

обезщетение за безработица/ и декларация по образец – за безработен 

родител. 

 Други документи, удостоверяващи получаването на други доходи /наеми, 

дивиденти и др./. 

3. Необходими документи за стипендия за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания и за ученици без родители или само с един родител и постигнали 

успех, не по-нисък от Добър 3.50: 

 Ксерокопие от документ на ТЕЛК /при инвалидност/. 

 Акт за раждане – ксерокопие /при неизвестни родители/. 

 Ксерокопие от акт за смърт и наследствена пенсия /при починали 

родители/. 

 

9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и 

провеждането на цялостната училищна дейност; 

               10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на 

въпроси, засягащи негови права и интереси. 

Чл. 85. /1/ Всеки ученик е длъжен : 

1.да изпълнява задълженията си, определени от този правилник; 

2. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на 

добрите му традиции; 

3. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за 

присъствените форми на обучение; 

     4.да идва на училище не по рано от десет минути и не по-късно от пет минути 

преди започване на учебните занятия; 

5.да спазва реда и дисциплината в училищната сграда, двора и района на 

училището; 

6.да дежури в клас по ред, определен от класния ръководител; 

7. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на 

положението му на ученик и на добрите нрави; 

8. в часовете по физическо възпитание и спорт да носи подходящо спортно 

облекло и гуменки; 



9. в часовете по учебна практика да носи подходящо работно облекло и 

обувки; 

10. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на 

училището, когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в 

правилника за дейността на училището; 

11. да носи необходимите за обучението тетрадки и помагала, по които не 

присъстват рекламни надписи или изображения с неприлично съдържание; 

12. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и 

да не  прилага физическо и психическо насилие; 

13.да представя в едноседмичен срок от  началото на учебната година 

заявление до директора от родител или настойник с приложен протокол от лекарска 

консултативна комисия за освобождаване от участие в часовете по физическо 

възпитание и спорт, но не и от присъствия; 

14. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на  

училището; 

15. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при 

поискване на  учителя или директора; 

16. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него. 

Чл. 86. /1/Ученикът няма право: 

1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини. 

2. Да внася и употребява наркотични средства, както и алкохол и цигари в 

района на училището, както и на разстояние по-малко от тридесет метра от него. 

3. Да участва в политически партии и религиозни организации до 

навършване на пълнолетие. 

4. Да участва в хазартни игри. 

5.Да участва в кражби, изнудвания и други прояви, с които се застрашава 

здравето на учениците и авторитета на училището. 

6. Да създава пречки на учителите при изпълнение на служебните им 

задължения, както и на помощния персонал в училището. 

7. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на ученици, 

учители, служители и помощен персонал. 

8. Да носи оръжие, както и други предмети, които са източник на 

повишена опасност и застрашават здравето и живота на останалите ученици, 

учители и служители. 

9. Да бъде на обществени места без придружител в съответствие с 

изискванията на Закона за закрила на детето. 

10. Умишлено предизвикване на ситуации, които застрашават живота на 

трети лица в сградата и района на училището.  

Чл.87./1/ Отсъствия на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено 

отсъствие. 

          /2/ Закъснение до петнадесет минути за три учебни часа без уважителнапричина 

се счита за един учебен час неизвинено отсъствие. 

Чл.88./1/ Ученикът може да  отсъства от училище по уважителни причини: 

1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в  

който членува; 

2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя; 

3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището 

въз  основа на писмена молба от родителя.  

                 /2/ Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и 

веднъж месечно се вписва в ученическата книжка. 



Чл.89./1/За неизпълнение на задълженията, определени от този правилник ученикът се 

наказва със: 

1. Забележка;             

2. Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни 

часове време. Дейностите са такива, които с оглед на естеството или интензивността си 

са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на ученика и не 

унижават неговото достойнство: 

- почистване на училищния двор или района на училището; 

- осъществяване на дежурства в коридорите през междучасията за определен 

период от време като помощник на дежурния учител; 

- почистване на класната стая; 

3. Предупреждение за преместване в друго училище. 

4. Преместване в друго училище. 

5. Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение - за учениците, 

навършили шестнадесет години. 

   /2/Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, 
които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите 
особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното 
достойнство. Видовете дейности се уреждат с правилника за дейността на училището. 
  /3/Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 
нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не му позволява да 
участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до 
отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител 
уведомява родителя. 
  /4/Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на 
учебен час, учителят може да го отстрани до края на учебния час, като се: 
1.уведомяват дежурните за деня учители за изгонения ученик; 

2. уведомява директора или помощник директора в училище; 

3. осигуряват на изгонения ученик занимания, свързани с учебно-възпитателния процес 

или работа в библиотеката на училището, от училищния психолог. 

  /5/При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този 
правилник, освен наказание по ал. 1, на ученика може да се наложи мярка 
„намаляване на поведението“. 
Определят се следните качествени показатели по тази мярка: 

-Много добро поведение 

-Добро поведение 

-Задоволително поведение 

-Незадоволително поведение 

Чл.90./1/ За едно нарушение не може да бъде наложено повече от едно наказание. 
           /2/ Мерките по чл. 89, ал. 5  се налагат заедно с наказанията по чл. 89, ал. 1. 
Чл.91а. /1/ Наказанията и мерките са срочни. 
              /2/ Срокът на наказанието по чл.89, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а 
по чл. 89, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му. 
             /3/ Когато наказанията по чл. 89 ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни 
преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна 
година. 
            /4/Срокът на мярката по чл. 89, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й. 
Чл.91б./1/ Видът и срокът на наказанието се определят, като се отчитат видът, тежестта 
на нарушението и личностните особености на ученика. 



               /2/Наказанията по чл. 89, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки 
или системни нарушения. 

/3/Наказанията по чл. 89, ал. 1 може да се налагат и за допуснати 
неизвинени отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за 
дейността на училището. Наказанията по чл. 89, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат за 
допуснати повече от 15 неизвинени отсъствия за учебната година. 

/4/Мярката по чл. 89, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални 
образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или 
нарушението на здравето. 

/5/Срокът на мярката по чл. 89, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, 
тежестта на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика. 
Чл.91в. /1/ Наказанието по чл. 89, ал. 1, т. 1 се налага със заповед на директора по 
предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 89, ал. 1, т. 2 - 5 - със 
заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет. 

/2/ Мярката по чл. 89, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 89, 
ал. 5 - със заповед на директора по предложение на Педагогическия съвет. 
Чл.91г. /1/ Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от 
ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание. 

/2/За всяко производство за налагане на наказание по чл. 89, ал. 1 и на 
мярката по чл. 89, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава 
на ученика. 

/3/Преди налагане на наказанията по чл.89, ал. 1 и на мярката по чл. 89, ал. 5 
директорът - за наказанието по чл. 89, ал. 1, т. 1, съответно Педагогическият съвет - в 
останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани 
с конкретното нарушение. 

/4/Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение. 
/5/При необходимост изслушването се извършва в присъствието на 

психолог, педагогически съветник или ресурсен учител. 
/6/За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да 

бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и 
ученици. 

/7/Преди налагане на наказанията по чл. 89, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 
89, ал. 5 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ 
адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед 
защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите 
родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и 
на останалите наказания и мерки. 

/8/Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по 
чл. 89, ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика. 
Чл.91д./1/ В заповедта за налагане на наказанията и мерките се посочват видът на 
наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им. 
            /2/ Заповедта може да се обжалва пред Министъра на образованието и 
науката - за държавните училища. 
Чл.91е. /1/ Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика 
наказания и мерки. 
           /2/Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в 
личния картон и в характеристиката на ученика. 
         /3/Наложеното наказание по чл. 89, ал. 1, т. 1 се обявява от класния 
ръководител пред класа. 
Чл. 91ж. /1/ При налагане на мярката по чл. 89, ал. 3 за времето на отстраняване на 
ученика се отбелязват неизвинени отсъствия. 



          /2/ При налагане на мярката по чл. 89, ал. 4 за часа, за който ученикът е 
отстранен, учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да 
напуска територията на училището по времето на отстраняването си. Училището 
създава условия за възпитателна работа с учениците при изпълнението на мярката. 
        /3/ Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 89, ал. 5, за срока на мярката се 
лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да 
участва в представителни прояви от името на училището. 
      /4/ При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват 
учениците, на които не е наложена мярката по чл. 89, ал. 5. 
Чл.91з.  /1/ Наказанията и мерките се заличават с изтичане на срока, за който са 
наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени. 
     /2/По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 89, ал. 1, т. 4 той 
може да продължи обучението си в училището, в което е преместен. 
    /3/Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на 
ученика. 
Чл.92. Наказанията по чл.89, ал.1 могат да се налагат на ученик за допуснати 

неизвинени отсъствия, както следва: 

1. За пет неизвинени отсъствия – „забележка“. 

2. За десет неизвинени отсъствия – „предупреждение за преместване в друго 

училище“. 

3. От петнадесет до .......... неизвинени отсъствия –„преместване в друго 

училище“. 

4. От петнадесет до........... неизвинени отсъствия –„преместване в 

самостоятелна форма на обучение“ за ученик, навършил шестнадесет години. 

Чл. 93.Санкциите във връзка с нарушаване изискванията за безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд са: 

1. Възстановяване със собствен или на родителите труд на нанесени 

материални щети на училището-в срок до 5 дни.  

2. Възстановяване с парични средства на повредено или унищожено 

училищно имущество - в срок до 5 дни.  

3. Отстраняване със собствен труд на неблагоприятните последици, 

предизвикани от замърсяване по какъвто и да е начин на училищната сграда и двора - 

в кратък разумен срок.  

4. Задължително незабавно информиране и при необходимост предаването 

на ученика на родителите му - в случаи на употреба на алкохол и наркотични 

вещества.  

5. Задължително незабавно информиране на родителите и инспектора от 

ДПС - при употреба и разпространение на наркотични вещества от страна на ученици.  

Чл. 94. /1/ Санкциите по предходния член се налагат: 

1. По т. 1 и 2 - с мотивирана писмена заповед на директора на училището, 

по писмен доклад на класния ръководител или съответния преподавател, като преди 

издаването на заповедта се изслушва провинилия се ученик.  

2. По т. 3 - от преподавател или дежурен учител, като се информира устно 

пом. директора по УПД 

3. По т. 4-5- от класния ръководител или в негово отсъствие от главния 

дежурен учител, като за това се отбелязва в книгата за дежурства и се информира член 

на ръководството на училището.  

4. По т. 5 - от класния ръководител и директора - с докладна записка до 

инспектора на ДПС и писмо до родителите.  



               /2/ Ученикът има право на правна помощ и жалба, реализирани по избран от 

него начин.  

Чл.95  /1/ За ученик,обучаван в дневна форма,   чиито отсъствия не позволяват 

оформяне на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмети , 

директорът на училището по предложение на педагогическият съвет определя със 

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

завършване на учебния срок или учебната година. 

 /2/ В случаите по ал.1 ученикът повтаря класа , когато в края на учебната година 

няма оформена оценка , без да се налице уважителни  причини за това. 

Чл. 96./1/ В края на всяка учебна година класният  ръководител изготвя характеристика 

за всеки ученик от паралелката, в която прави  преценка за развитието на ученика в 

образователно-възпитателния процес и за  спазването на училищната дисциплина. В 

характеристиката се посочват както  положителните, така и отрицателните страни в 

развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис. 

          /2/ При завършване на средно образование класният ръководител  изготвя 

цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е  неразделна 

част от дипломата за  средно образование. 

         /3/ Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго  

училище. 

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ – РОДИТЕЛИ 

 

Чл. 97. Родителите имат следните права: 

1. Да се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно 

време или в друго, удобно за двете страни време, и периодично да получават 

информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния 

процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с 

учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда. 

2. Да участват в родителски срещи. 

3. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато 

се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика. 

5. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците 

от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 

Чл. 98. Родителите имат следните задължения: 

1. Да осигуряват посещаемостта на ученика в училище. 

2.Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за 
дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на 
детето или ученика; 

3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, 

които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на 

добрите нрави. 

4.Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в учебно-

възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за 

общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда. 

5. Да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат 

поканени от класния ръководител или Директора. 

6. Да уведомяват класния ръководител и/или Директора, когато ученика 

отсъства от учебни занятия. 



 

ГЛАВА 4. ПРОПУСКАТЕЛЕН  РЕЖИМ И ОПАЗВАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

Чл.99./1/ За опазване на училищната собственост, опазване на реда и дисциплината в 

училище, както и опазване здравето и живота на учениците, училищното ръководство 

приема пропускателен режим, като организира дежурство на учители, помощно-

административен персонал, обслужващ персонал и ученици. 

          /2/Опазването на училищната собственост е задължение на всички ученици, 

учители, възпитатели , обслужващ персонал и директора. 

1.В началото на учебната година Помощник-директора изготвя 

разпределение на учебните стаи и кабинети по паралелки със съответните отговорници 

– учител и прислужник. 

                        Кабинети по : 

1.Трактори и автомобили   Горанов, Б.Огнянова 

2.Безопасност на движението  Кошерски, Б.Огнянова  

3.Земеделие     Йорданова, Б.Огнянова  

4.ССМ     Средкова, Б.Огнянова  

5.Земеделие     Спасова 

6.Български език -І   Георгиева 

7.Български език -ІІ   Мутафчиева 

8.История     Бачийски 

9.Икономика-І    Нанова, Б.Огнянова 

10.Икономика -ІІ    Лицанова, Б.Огнянова 

11.Общо техническа подготовка  Бодилков Б.Огнянова 

12.Икономика-ІІІ    Коларова 

13.Информатика    Велчева 

14.Информатика    Димовска 

15.Физика и астрономия   Петровска 

16.Математика    Велчева, Димовска 

17.Химия и биология   Драшанска 

18.Философия    Петрова 

19.Английски език -І   Илиев  

20.Английски език -ІІ     

21.Физкултурен салон    Фазлийски, Б.Огнянова 

22.Учебна работилници  

 Петровски,Горанов,Кошерски,Сайвански,Огнянова           

  

        /3/Всички  установени щети се възстановяват своевременно като при умишлено 

повреждане, възстановяването е за сметка на извършителя. 

Чл.100./1/ За правилната експлоатация и опазване на МТБ в ПГЗ”Ст.Цанов” 

отговорност носят лицата, които са издали разпореждане  за използването им. 

           /2/ В началото на учебната година учениците се инструктират за работа с УТС и 

машини от съответните учители. 

Чл.101. За опазване двора на ПГЗ”Стефан Цанов” и съответните съоръжения, 

предотвратяване на кражби, нарушение на реда в гимназията се вземат специални 

мерки : 

1.Поставяне на външно осветление в двора и камери за видеонаблюдение на 

входа на училището. 

2.Външният портал и двора се охраняват от назначени от директора лица. 



Чл.102. За нормалното протичане на учебния процес и опазването на МТБ в 

ПГЗ”Ст.Цанов” се изграждат дежурни комисии  от учители, помощнообслужващ 

персонал и ученици. 

Чл.103. Задължения на дежурните комисии: 

1.Дежурството започва в 7,00часа и приключва в 14.30 часа. 

2.Дежурната комисия ежедневно  вписва  седмичното разписание   в 

материалната книга. 

3.Началото и края на учебния час се оповестява със звънец от дежурния  

прислужник по график , утвърден от директора . 

4.Следят за движението на учениците по коридорите и стълбищата при 

преместването им по класните стаи и кабинети. 

5.Отговарят за  дисциплината и опазването на училищната собственост. 

6.Предлагат целесъобразни размествания в учебното разписание за деня при 

отсъствие на учител за деня или друго извънредно обстоятелство. 

7.Предлагат  на ПС за поощрение ученици , извършили добри постъпки по 

време на тяхното дежурство. 

8.Предлагат пред ПС ученици, извършили нарушение по време на тяхното 

дежурство. 

9.Дежурната комисия прави вътрешно разпределение  на обектите за 

дежурството. 

Чл.104. В училищния двор и сградата се забранява тютюнопушенето и употребата на 

алкохол и наркотици. 

Чл.105. Дежурният от охраната, охранява входа на училището по време на учебен час и 

междучасие. 

Чл.106. Дежурният  от охраната, вписва всички  външни лица, посетили училището и 

уведомява директора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 5. ОРГАНИ ЗАУПРАВЛЕНИЕ В ПГЗ”СТЕФАН ЦАНОВ” 

 

Чл.107. Орган за управление на ПГЗ”Стефан Цанов”-Кнежа е директорът. 

Чл.108. Директорът,  като орган за управление : 

        /1/ Организира и материално-технически осигурява учебно-възпитателния 

процес и отговаря за  училищната собственост. 

        /2/Организира контрола и отговаря за цялостната му дейност. 

        /3/Спазва и прилага държавните образователни изисквания. 

        /4/Осигурява безопасни условия за  възпитание , обучение и труд. 

        /5/Представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва 

договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 

предоставените му правомощия. 

        /6/Съставя бюджет и отговаря за законосъобразното , целесъобразно  и 

икономично разпореждане с бюджетните средства. 

        /7/Сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите , 

учителите , възпитателите , служителите и работниците по реда на КТ и КТД. 



       /8/Обявява свободните работни места в Бюрото по труда, РИО  в тридневен 

срок от овакантяването  им  в гимназията, съобразно КТ и КТД. 

       /9/Награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие  КТ и 

КТД, ЗНП и с този правилник. 

      /10/Организира приемането на ученици, обучението и възпитанието им в 

съответствие  с държавните общообразователни изисквания. 

      /11/Подписва и подпечатва документите  за преместване на ученици , за 

завършен клас , за степен на образование, за професионална квалификация и съхранява 

печата на училището с държавния герб. 

     /12/Съдейства на компетентните органи за установяване на нарушенията по 

чл.47 и 48 от ЗНП. 

       /13/ Контролира и отговаря за правилното водене  и съхраняване на 

училищната документация. 

       /14/Осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училище. 

       /15/Председател на ПС и осигурява изпълнението на решенията на  

Педагогическия съвет. 

       /16/Изготвя длъжностно разписание на длъжностите и работните заплати. 

       /17/ Административните актове на директора на училището могат да се 

отменят от Министъра на образованието и науката. 

       /18/Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на 

дискриминация в училището. 

Чл.109. Длъжността “директор “ на държавните училища  и обслужващи звена се заема 

въз основа на конкурс при условията и при реда, определени в КТ и чл.37 от Закона за 

народната просвета. 

Чл.110. Помощник –директорът  отговаря  за охраната на труда и противопожарната 

охрана в ПГЗ”Стефан Цанов” и подпомага директора при организиране и контрол на 

учебно-производствената дейност на училището. 

   

ГЛАВА 6. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  И   УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл.111. Педагогическият съвет  на гимназията като специализиран  орган за 

разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси : 

1.Приема Правилника за дейността на училището. 

2.Приема Правилника за дейността на общежитието. 

3.Приема Училищния учебен план. 

4.Приема индикатори за контрол на отсъствията в училището. 

5.Избира формите на обучение. 

6.Обсъжда и взема решения по резултатите от обучението. 

7.Определя начина за приемане на ученици в училището при спазване 

изискванията на нормативните актове. 

8.Прави предложения на Директора за награждаване на  ученици и за 

налагане на наказания-преместване в друго училище до края на учебната година и 

преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици,  навършили 16 

години. 

9.Определя дейностите извън държавните образователни изисквания и 

приема програми за осъществяването им.  

10.Взема решение за преместване на учениците в  самостоятелна форма на 

обучение  

11. Обсъжда резултатите от работата на училищната  библиотека и дава 

препоръки за дейността й; 



12.Утвърждава униформено  облекло след съгласуване с родителите на 

учениците от училището; 

13.Утвърждава училищни символи и ритуали след  съгласуване с 

училищното настоятелство или с родители на учениците от училището. 

Чл.112. /1/Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директора , 

учителите , възпитателите и други специалисти  с педагогически функции. 

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

председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва 

училището. 

     /3/В състава на ПС се  включва главният счетоводител, който участва при 

разглеждането на икономически въпроси. 

Чл.113./1/ Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на  два месеца от 

директора. Извънредно заседание се свиква по  писмено искане  на най-малко 1 /3 от 

числения му състав. 

   /2/ Решенията му се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не 

по-малко от 2/3 от числения му състав. 

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

мнозинство 2/3 от гласовете на присъстващите или от Началника на РИО. 

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

Чл.114./1/ Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане дейността 

на гимназията. 

  /2/ Устройството и дейността на училищното настоятелство се урежда с 

Правилник, издаден от министъра на МОМН и приет от ПС. 

/3/ Подпомага дейността на училището в противодействието му срещу 

наркоманията и дискриминацията  във всички нейни форми на проявление. 

 

ГЛАВА 7. АДМИНИСТРАТИВЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ 

 

Чл.115./1/ Помощно-административният и обслужващият персонал включва в себе си 

следните длъжности : 

1.Главен счетоводител 

2.Счетоводител  

3.Завеждащ “Учебна работилница” 

4.Механик 

5.Работник по ремонта и поддръжката 

6.Огняр 

7.Тракторист-механизатор 

8.Прислужник 

9.Перачка 

10.Технически изпълнител 

11.Касиер 

12.Пазачи 

       /2/ Помощно-административният и обслужващият персонал  изпълняват 

разпоредбите на Директора и имат основна задача да подпомагат учебно-възпитателния 

процес в ПГЗ”Стефан Цанов”. Останалите задачи на този персонал произтичат от 

длъжностните им характеристики . 

 

ГЛАВА 8. САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 



Чл.116. /1/ Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена  форма, при която 

учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети 

съгласно училищния учебен план. 

             /2/Самостоятелната форма на обучение се организира за : 

1.Ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни 

причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за даровити деца 

в задължителна училищна възраст, след решение на Педагогическия съвет. 

2.Лица, навършили 16- годишна възраст. 

            /3/Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят 

със заповед на директора на училището. 

Чл.117. /1/ Ученици, които следва да се обучават  в самостоятелна форма на обучение, 

както и ученици, навършили 16 годишна възраст и желаещи да променят формата на 

обучение, подават писмено заявление до директора на училището. 

   /2/ Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, могат да 

променят формата на обучението си  в началото на учебната година. Промяна формата 

на обучение се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава  от дневна 

в самостоятелна форма на обучение.   

   /3/ За промяна формата на обучение Директорът издава заповед по взето 

решение на ПС. 

Чл.118.Ученици, обучаващи се в  самостоятелна форма на обучение,  се явяват на 

изпити по всички учебни предмети от учебния план за дневно обучение . 

Чл.119. Изпитите се организират в три сесии: 

-януарска- януари , февруари 

-юнска- май, юни 

-септемврийска –септември , октомври 

Чл.120./1/ Двадесет дни преди началото на сесията  учениците подават молба за 

явяване на изпити, в която описват по кои предмети и в каква последователност ще се 

явят. 

           /2/ Ученици, подали молби за приемане в СФО от 01септември, могат да се явят 

на изпити от 10 октомври. 

Чл.121. Не подалите молби в срок губят правото на явяване на изпит в предстоящата 

сесия. 

Чл.122. Ученици в самостоятелна форма на обучение полагат изпити  по учебните 

предмети за съответния клас и учебна година по учебния план за дневна форма на 

обучение. 

Редът и времето за полагането на изпитите се определят със заповед на директора след  

решение на Педагогическия съвет. 

Чл.123.Ученици, които се обучават в СФО при повтаряне на класа се явяват на изпити 

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

поправителни изпити. 

Чл.124. Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на 

професионална квалификация в различните форми на обучение се удостоверява с едни 

и същи по вид документи съгласно ДОИ за документите в системата на  народната 

просвета. 

Чл.125. Дипломите се записват в общата книга за издаване  на дипломи със забележка 

“самостоятелна форма “. 

 

 

 

 



 

 

 

ГЛАВА 9. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В 

ПГЗ”СТЕФАН ЦАНОВ” 

 

Чл.126.  /1 /Задължителната документация в училище и срокът за нейното съхранение  

са : 

1.Книга за подлежащите на задължително обучение  

деца до 16 годишна възраст         5 години 

2.Сведение за организация на дейността в училището 

 за учебната година /Списък-Образец № 1 /                 5 години 

3.Дневник за всяка паралелка        5 години 

4.Лични картони на учениците от 9 до 12 клас                    постоянен 

5.Протоколи от изпитите          10 години 

6.Книга за резултатите от изпитите на учениците               постоянен 

в самостоятелна и индивидуална форма на обуче- 

ние          

7.Регистрационни книги за издадените документи              постоянен 

за завършена степен на образование и придобита  

професионална квалификация 

8.Входящ и изходящ дневник        5 години 

9.Книга за регистриране на заповедите на дирек-                5 години 

тора и приложените заповеди към нея. 

10.Книга за контролната дейност в училището                      5 години 

11.Книга с протоколите от заседанията на Педаго- 

гическия съвет          5 години 

12.Инвентарна книга и отчетни форми и счетовод-              съгласно 

Закона  

ни регистри         за 

счетоводството 

14.Книга за санитарното сътояние      5 години 

15.Книга за регистриране на даренията     постоянен 

16.Летописна книга на  ПГЗ”Стефан Цанов” , като вписаното в нея се приема 

на ПС. 

 

ГЛАВА 10. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.127. /1/ Финансирането на дейността се осъществява със средствата от държавния 

бюджет чрез МЗХ. 

   /2/ Чрез държавния бюджет се осигуряват средствата за работните заплати, 

стипендии, осигурителни вноски , издръжка за общежитие, отдих, хранене и 

поддържане на МТБ. 

  /3/ ПГЗ”Ст.Цанов” може да реализира собствени приходи в левове и във валута 

за подпомагане издръжката  развитието на МТБ и подобряване условията на работа в 

училището. 

 /4/ Реализираните собствени приходи  в левове и валута се изразходват по 

решение на Педагогическия съвет. 

           /5/ Субсидиите  от държавния бюджет  се намаляват за сметка на собствените 

приходи. 



Чл.128./1/ Директорът на ПГЗ”Стефан Цанов”-Кнежа разработва проект за бюджет в 

съответствие с бюджетната процедура и го представя в МЗХ. 

          /2/ След приемане  на Закона за държавния бюджет , бюджетната сметка на 

второстепенните или по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити , а 

директорът осигурява изпълнението му за което се отчита пред финансиращия орган. 

Чл.129. ПГЗ може да получава парични средства , материали и консумативи от 

юридически и физически лица под формата на дарения и спонсорство, отбелязани в 

специална книга. Средствата, предоставени от дарителите, се приемат , завеждат и  

отчитат по специален ред, установен с дейността на постоянно действащата в училище 

комисия по даренията. 

Чл.130. Всеки член на училищния колектив има право да осигурява дарители и 

спонсори. 

Чл.131. Всички средства, получени и изразходвани от ПГЗ, се отчитат на Училищното 

настоятелство. 

Чл.132. В ПГЗ  могат да бъдат събирани средства от  учениците  за абитуриентски 

вечери  и др. след обсъждане  в класа и се представя  протокол на Директора. 

 

ГЛАВА 11. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 § 1. Този Правилник се издава на основание на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за народната просвета/ /Обн. - ДВ, бр. 86 от 18.10.1991 г.; изм., бр. 90 от 24.10.1996 
г.; изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г.; доп., бр. 124 от 27.10.1998 г.; изм., бр. 153 от 23.12.1998 г 
; в сила от 01.01.1999 г.; изм., бр. 67 от 27.07.1999 г.; в сила от  27.07.1999 г; изм., бр. 68 от 
30.07.1999 г.; изм. и доп., бр. 90 от 24.09.2002 г.; в сила от 24.09.2002 г.; изм., бр. 95 от 
08.10.2002 г.; в сила от 08.10.2002 г.; изм., бр. 29 от 31.03.2003 г.; в сила от 31.03.2003 г.; изм., 
бр. 71 от 12.08.2003 г.; доп., бр. 86 от 30.09.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; доп., бр. 114 от 
30.12.2003 г.; изм. и доп., бр. 40 от 14.05.2004 г.; изм., бр. 28 от 01.04.2005 г.; в сила от 
01.04.2005 г.; изм., бр. 94 от 25.11.2005 г.; в сила от 25.11.2005 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2005 г.; 
изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 41 от 19.05.2006 г.; изм. и 
доп., бр. 105 от 22.12.2006 г.; изм. и доп.,бр. 50 от 30.05.2008 г.; изм. и доп., бр. 35 от 12.05.2009 

г., в сила от 12.05.2009 г.; изм., бр. 36 от 15.05.2009 г., в сила от учебната 2009-2010 г.; изм., бр. 
74 от 15.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм. и доп., бр. 50 от 02.07.2010 г.; изм. и доп., бр. 78 
от 05.10.2010 г., в сила от 05.10.2010 г., както и на Правилника за прилагане на Закона за 
народната просвета, изм. и доп.в бр.43 от 2014г. на ДВ, в сила от 23 май 2014 г. 
 § 2.Правилникът е задължителен за директора , помощник-директора по УПД, 

помощник-директора по УВР, училищния психолог, преподавателите и служителите от 

ПГЗ”Стефан Цанов”, както и за всички лица , намиращи се на неговата територия. 

 § 3.Правилникът е приет на заседание на Педагогическия съвет, състояло се  на 

15.09.2014 год. 

 § 4. Класните ръководители в часа на класа запознават учениците  с 

разпоредбите на Правилника , а родителите - на първата родителска среща. 

 § 5. За изпълнение на настоящия Правилник  се подготвят съответните план-

графици  и други документи от лица и комисии , определени от Директора на 

ПГЗ”Стефан Цанов” и утвърдени на заседание на ПС. 

 § 6. При изменение и допълнение на законови и подзаконови нормативни актове 

за системата на образованието настоящият Правилник подлежи на актуализация. 

 § 7.Настоящият Правилник влиза в сила от деня на приемането му на 

Педагогически съвет. 

 § 8.Помощник-директорът по УПД запознава щатния персонал с Правилника в 

тридневен срок след влизането му в сила или след назначаването на персонала. 



 Важи за учебната 2015/2016 година и се актуализира след приемане на 

длъжностните характеристики. 

 

 

 

 


