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   Правилникът за дейността на училището е приет на заседание на 

Педагогическия съвет  с Протокол № 9/07.09.2021 г. и е утвърден със Заповед 

№ 3/07.09.2021 г. на директора на училището. 



Глава първа  
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Област и ред за прилагане на правилника. 

 Водещи принципи и основни положения, върху които се базира образованието в  

раздел ІІ, глава Първа на Закона за предучилищното и училищното образование. 

  Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. 

То  е национален приоритет и се реализира в съответствие със следните 
принципи: 
1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и 
училищно образование; 
2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 
възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 
усвоените компетентности на практика; 
3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 
ученик; 
4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 
предучилищното и училищното образование; 
5. запазване и развитие на българската образователна традиция; 
6. хуманизъм и толерантност; 
7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 
8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 
образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 
иновациите; 
9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 
училищното образование; 
10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 
децентрализация; 
11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 
работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на 
образованието. 
Чл.4. Държавата провежда образователна политика спрямо българите, живеещи извън 
Република България, и осигурява условия за пълноценното им интегриране в българската 
образователна система. 

 

Глава втора  

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ 

 Вид и статут на училището по чл. 38 от ЗПУО, права и отговорности на училището 

като правен субект  -  Начално  училище,,Доктор  Петър  Берон“-гр.Оряхово. 

 Етапи/степени на образование, които се осъществяват в училището.Училището 

издава удостоверения за завършен клас от начален етап на основно образование и 

удостоверение за завършен етап на начално образование. 

  Образованието, което предлага училището чл. 73 – 74 от ЗПУО е  начален етап от 

основно образование. 

 Училищна подготовка. Училищни учебни планове, учебни програми. Процедура за 

избор на разширена и допълнителна подготовка. 



 

Глава трета  

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Раздел І 

ПЛАН-ПРИЕМ. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ  

 Училищен план-прием. Планиране и осъществяване на училищния план-прием. 

 Преместване на ученици условия и ред за преместване от и в училището, се 

извършва съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

 

Раздел ІІ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА  УЧИЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ 

 Учебно и неучебно време: 

 дневно разписание на училището, което включва начало на учебния ден, 

продължителност на часовете и на почивките между тях, продължителността на 

дейностите при целодневна организация на учебния ден; 

 регламент на училищно ниво за случаите, предвидени в Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование; неучебни 

дни съгласно предвидената възможност в чл. 105, ал. 4 от ЗПУО. 

                   Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до 
        три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява    началника 

на регионалното управление на образованието. 

 Организация на обучение от разстояние при извънредни обстоятелства. 

 Целодневна организация на учебния ден - вариант на съчетаване с учебните часове от 

училищния учебен план с дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и занимания по интереси, седмичен и дневен брой за групите 

всяка от дейностите от целодневната организация на учебния ден; организация  

 

 Организация и провеждане на учебния час за спортни дейности процедура за избор, 

освобождаване – съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование и специфични разпоредби – ако има такива. 

 

 Ред и начин за организиране на посещения на природни обекти, прояви, изяви и 

мероприятия в обществени, културни и научни институции, които не са предмет на 

уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма. 

 



 Организация на училищно ниво на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование: 

 срокове и ред за разработване и утвърждаване на годишен план за организацията и 

съдържанието на ЧК (чл. 11, ал. 5 от Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование); 

 ред и периоди за актуализиране на програмите по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование (чл. 15, ал. 4 от Наредба № 13/21.09.2016 г.); 

 практики за подкрепа на инициативността и участието на децата и учениците (чл. 17, 

ал. 3 от Наредба № 13/21.09.2016 г.); 

 ред и срокове за създаване на постоянно действащи екипи за разработване и 

координиране на прилагането на институционалните политики за подкрепа на 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (чл. 19, ал. 1 

от Наредба № 13/21.09.2016 г.). 

 

Раздел ІІІ 

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Форми на обучение, осъществявани в училището,съгласно  чл. 30, ал. 3 от Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.Формата на 

обучение е дневна,а организацията на учебния ден – целодневна. 

Условия и ред за организиране и провеждане на осъществяваните в училището форми на 

обучение чл. 37, ал. 4 – регламентиране на сесиите за СФО и др. разпоредби. 

 

Раздел ІV 

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

   Съгласно разпоредбите на Раздел VІІ, глава Шеста на ЗПУО и Наредба № 11 от 01.09.2016 

г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

необходимо е диференциране на оценяването за различните групи ученици: съгласно 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците; за 

учениците по § 24. (2) от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО – Наредба № 3 

от 15.04.2003 г. за системата за оценяване . 

  Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на 
държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 
Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите 
резултати от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. 
Основните цели на оценяването са: 
1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне 
на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа; 
2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 
към подобряване качеството на образование. 
 Оценяване се извършва: 
1. в процеса на обучение; 
2. в края на клас или на етап от степен на образование; 
3. при завършване на степен на образование. 
Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. Текущите изпитвания се осъществяват в процеса 
на обучение, като част от тях са въз 
основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В резултат на 
текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират 



срочни или годишни оценки. 
Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците 
в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за 
общообразователната подготовка, 
 За учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 
индивидуална учебна програма, оценката е показател за степента, в която са постигнати  компетентностите, 
заложени в нея.. 
 Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за 
изучаване във факултативните часове от училищния учебен план. 
На учениците от I до III клас включително не се поставят количествени оценки. 
На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 
индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: 
"постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения". 
Когато се установи, че учениците със СОП  са постигнали изискванията на учебната 
програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен 
показател и по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се 
преустановява. 
Основните компоненти на оценяването, видовете и формите на оценяване, както 
и организацията, условията и редът за извършването му се определят с държавния образователен 
стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

 

Раздел V  

ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко "среден 

(3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за съответния 
клас в задължителните и в избираемите учебни часове. 
 Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия 
клас. 
Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението  си в 
следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се 
обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и 
неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 
 Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул, 
полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, 
определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 
учениците. 
Ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за промяна на оценката, повтаря класа. 
Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма 
за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, не 
полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, 
самостоятелна,дистанционна или комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я 
надхвърля,но с не повече от три години. 
За учениците, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна форма, задължително се 
организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по ред, определени със 
заповед на директора на училището. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през 
следващата учебна година. 
 Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. 
За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има 
годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно 
развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния 
учебен предмет. 
В случаите, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна 
програма по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна година той 
полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет. 
Ученик, който е в самостоятелна или задочна форма, при повтаряне на класа се 
обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб 



(2)". 

На учениците, завършили обучението си вI, II  и III клас, се издава 

удостоверение за завършен клас. 
Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за 
завършен начален етап на основно образование. 

Удостоверението   дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния 
етап на основно образование. 

 

Глава четвърта  

УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ  

Раздел І  

УЧЕНИЦИ      

Основни права и задължения 
 Децата, съответно учениците имат следните права: 
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 
3. да избират профила и професията; 
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за 
изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 
5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 
6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 
си; 
7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 
професия; 
9. да участват в проектни дейности; 
10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 
избираемите и за факултативните учебни часове; 
11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 
решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния 
учебен план; 
12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление 
при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота 
на общността; 
13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди. 
(2) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището 
чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с 
правилника на училището по предложение на учениците. 
(3) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от 
Министерския съвет. 
 
Учениците имат следните задължения: 
1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 
2. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 
развитие на добрите традиции; 
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 
физическо и психическо насилие; 
4. да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато 
такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията 
на училищния правилник; 
5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, алкохол 
и наркотични вещества; 
6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност; 
7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 
8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти ученическата си 



книжка и бележника за кореспонденция; 
9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 
10. да спазват правилника за дейността на институцията; 
11. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 
учебните часове; 
12. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове. 
 Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 
 Ученик се отписва от училището, когато: 
1. се премества в друго училище; 
2. се обучава в дневна, вечерна или комбинирана форма и не е посещавал училище по 
неуважителни причини за период, по-дълъг от два месеца; 
3. се обучава в самостоятелна, индивидуална, дистанционна или задочна форма и не се е 
явил да положи съответните изпити в три поредни сесии. 
В случаите,когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 
директорът на училището уведомява съответната общинска или районна администрация, 

регионалното управление на образованието и органите за закрила на детето. 

 

Ученическо самоуправление. 
Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището 
чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с 

правилника на училището по предложение на учениците. 

 

Подкрепа за личностно развитие на учениците  

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и 
местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование самостоятелно разработват и 
прилагат цялостни политики за: 
1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 
2. изграждане на позитивен организационен климат; 
3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 
4. развитие на училищната общност. 
 Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за 
сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в 
процеса на образование. 
 При работата с децата и с учениците институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование основават дейността си на принципа на позитивната дисциплина, който 
се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на 
причините за проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри 
поведенчески модели спрямо себе си и останалите. 

При работата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното образование основават 
дейността си на принципа на превенцията на обучителните 
трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички ученици в 
обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

 

Аспекти, които трябва да бъдат регламентирани на училищно ниво:  

 ред за приемане на Етичен кодекс  

      Всяко училище има етичен кодекс на училищната общност, който се приема 
от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на 
ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището. 
Етичният кодекс се изготвя по достъпен и разбираем за учениците начин и се поставя 
на видно място в училищната сграда. 

Етичният кодекс се публикува на интернет страницата на училището. 



 ред да получаване на награди за децата и учениците  

      Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за 
високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 
развитието на училищната общност при условия и по ред, определени с държавния образователен 
стандарт за приобщаващото образование. 
Министърът на образованието и науката може да учредява национални награди за  децата и учениците. 
Началникът на регионалното управление на образованието и кметът на общината със 
заповед може да учредяват регионални, съответно общински награди на децата и учениците. Директорът на 
институцията след решение на педагогическия съвет със заповед може 
да учредява награди за децата и учениците. 
Награди за децата и учениците може да бъдат определяни и с правилника за дейността на съответната 

институция. 
-  дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение  

      Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 
проблемното поведение се определят от детската градина и от училището и може да включват: 
- обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 
проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 
-  използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище; 
- консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник; 
-  създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 
умения за общуване и решаване на конфликти; 
- насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 
-  индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 
-  участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището; 
- други дейности, определени с правилника за дейността на институцията. 

 

Обща подкрепа за личностно развитие (ЗПУО, Наредба за приобщаващото образование): 

Общата подкрепа за личностно развитие включва: 
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 
2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон; 
3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 
4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 
учебни часове; 
5. консултации по учебни предмети; 
6. кариерно ориентиране на учениците; 
7. занимания по интереси; 
8. библиотечно-информационно обслужване; 
9. грижа за здравето; 
10. осигуряване на общежитие; 
11. поощряване с морални и материални награди; 
12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 
13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 
14. логопедична работа. 
Общата подкрепа се осигурява от детските градини, училищата и центровете за 
подкрепа за личностно развитие. 
 Общата подкрепа  може да се организира от училище или от център за подкрепа за личностно развитие. 
Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти включва обсъждане на проблеми и 
обмяна на добри практики при работата им с едни и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на 
педагогическите подходи. 

 

Допълнителна подкрепа за личностно развитие  

Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 
индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в 
детската градина или в училището. 



Екипът  осъществява и допълнителната подкрепа по работа с  ученик по конкретен случай; 
Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 
определено дете или ученик. 
В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва 
психолог или педагогически съветник, както и логопед.,ресурсен учител. В екипа може да се включват и други  
специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите за борба с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
 Екипът за подкрепа за личностно развитие работи съвместно с родителите, а при 
необходимост и с регионалните центрове за подкрепа за процеса на приобщаващото образование 
и/или с центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 

 

Санкции на учениците   

За неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в нормативните актове по неговото прилагане и в 
правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 
вътрешната мотивация и за преодоляване на 
проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции: 
1. забележка; 
2. преместване в друга паралелка в същото училище; 
3. предупреждение за преместване в друго училище; 
4. преместване в друго училище; 
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 
Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може да го 
отстрани до края на учебния час. 
 Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на 
правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не позволява да участва в 
учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. 
Веднага след приключването на учебния час  или след отстраняването на ученика  се предприемат дейности за 
мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят. 
За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване на проблемно 
поведение. 
Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане 
или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 
За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция. 

Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 
извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и личностните 
особености на ученика. 

Санкциите са срочни. 
Срокът на санкциите е до края на учебната година. 
Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище",,,предупреждение за преместване в 
друго училище", "преместване в друго училище"  са наложени до  30  учебни 
дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. 
Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" 
се налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния 
ръководител, а всички останали санкции - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. 

 

Раздел ІІ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ  

 

Права и задължения. 

Педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции: 
1. свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за 
личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за 
подкрепа за личностно развитие; 



Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното 
развитие за всеки вид педагогически специалист се определят в професионален профил. 
Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са 
основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане 
на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 
Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български   граждани, придобили висше 
образование в съответното на длъжността професионално  направление съгласно Класификатора на областите 
на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за 

изпълнението на съответната длъжност. 
 
Педагогическите специалисти имат следните права: 
1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 
2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 
съобразно принципите и целите, определени в този закон; 
3. да участват във формирането на политиките за развитие на детската градина, 
училището или центъра за подкрепа за личностно развитие; 
4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 
задължения; 
5. да повишават квалификацията си; 
6. да бъдат поощрявани и награждавани. 
 
Педагогическите специалисти имат следните задължения: 
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с 
държавните образователни стандарти; 
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния 
процес и на други дейности, организирани от институцията; 
3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 
предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите 

страни; 
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 
организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и 
учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им. 
На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците,родителите, административните 
органи и обществеността. 
При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, директорът,счетоводителят  
имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред,определени с 
наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. 
Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция. 
Педагогическите специалисти, които работят в малко населено място извън 
местоживеенето си, имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от 
местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота при условия и по 
ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с 
министъра на финансите. 
При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които 
през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически 
специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на 
предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по 
чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда - в размер на 10,5  брутни работни заплати. 

 

Повишаване на квалификацията и кариерно развитие. 

Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване 
и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на 
изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. 
 Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 
повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, 
регионално, общинско и училищно ниво. 



Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с 
цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка 
на децата и учениците. 
Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно 
развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти. 
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани 
обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни 
организации, чиито програми за обучение са одобрени при условията и по реда на тази глава. 
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти  се измерва чрез система от 
квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Системата от квалификационни кредити се определя 
с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 
другите педагогически специалисти. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията 
си по програми на организациите  в не по-малко от48 академични часа за всеки период на атестиране. 

 

Поощряване и награждаване на педагогическите специалисти  

Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в 
предучилищното и училищното образование. 
Министърът на образованието и науката и началникът на регионалното управление на образованието със 
заповед може да учредяват награди за педагогическите специалисти на 
национално, съответно на регионално ниво. 
Педагогическите специалисти може да бъдат награждавани с отличия и награди за образцово изпълнение на 
задълженията си със заповед на работодателя си. 
Отличията и наградите  се определят с правилника за дейността на институцията, а за директорите на 
институциите- с правилника на регионалните управления на 
образованието. 

 

Раздел ІІІ 

РОДИТЕЛИ  

Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина или училището се осъществяват 
чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както и всеки път, когато конкретна ситуация 
или поведение на детето или ученика го прави 
необходимо. 
Средство за постоянна връзка между училището и родителя е бележникът за кореспонденция. 
Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща на 
един от родителите, както и електронният дневник на паралелката. 
Родителите имат следните права: 
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата им в 
образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и в училището 
и за приобщаването им към общността; 
2. да се срещат с ръководството на детската градина или училището, с класния ръководител, с учителите и с 
другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни 
време; 

3. да се запознаят с училищния учебен план; 
Родителите имат следните права: 
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на 
децата им в образователния процес, за спазването на правилата в детската градина и в училището 
и за приобщаването им към общността; 
2. да се срещат с ръководството на детската градина или училището, с класния 
ръководител, с учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време 
или в друго удобно за двете страни време; 
3. да се запознаят с училищния учебен план или със съответната педагогическа система в 
детската градина; 



4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 
въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика; 
5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 
детската градини или в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното 
ориентиране и с личностното развитие на децата им; 
6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на детската градина или 
училището; 
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, 

училището и центъра за подкрепа за личностно развитие. 

Родителите имат следните задължения: 
1. да осигуряват редовното присъствие на детето в задължителното предучилищно 
образование и на ученика в училище, като уведомяват своевременно детската градина или 
училището в случаите на отсъствие на детето или ученика; 
2. да запишат при условията на чл.12 детето в първи клас или ученика в училище в случаите на преместване в 
друго населено място или училище; 
3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в детската 
градина и в училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на 
училищните правила; 
4. да спазват правилника за дейността на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно 
развитие и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика; 
5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от изграждането на умения за 
учене през целия живот; 
6. да участват в родителските срещи; 
7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг педагогически 
специалист в подходящо за двете страни време. 
 Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение  и в самостоятелна организация, са 
длъжни да гарантират постигането на целите по 
8. да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки, учебници и учебни 
помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, 

индивидуалните потребности и интересите на детето. 

 

Глава пета  

OРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

  

Раздел І  

ДИРЕКТОР 

Директорът  управлява и представлява съответната институция. 

Директорът на държавна и общинска детска градина, на държавно и общинско училище и на център за 
подкрепа за личностно развитие организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие 
с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на 
учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 
Директорът на специализирано обслужващо звено организира и контролира 
цялостната дейност на институцията в съответствие с правилника за устройството и дейността на 
звеното. 

 

Раздел ІІ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  

Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина, 
училището и центъра за подкрепа за личностно развитие е педагогическият съвет. 
 Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти. 
Директорът на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитие е 
председател на педагогическия съвет. 
 В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 



представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва 
училището, детската градина или центъра за подкрепа за личностно развитие, ученици, както и 
други лица. 
Директорът на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитие, в 
качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съвет и 
на настоятелството на заседанията на педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна 
информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 
Педагогическият съвет в училището: 
1. приема стратегия за развитие на училището за следващите4 години с приложени към 
нея план за действие и финансиране; 
2. приема правилник за дейността на училището; 
3. приема училищния учебен план; 
4. приема формите на обучение; 
5. приема годишния план за дейността на училището; 
6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 
7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 
8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи; 
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 
11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 
съответните санкции в предвидените в този закон случаи; 
12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 
13. определя ученически униформи; 
14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 
училищната общност; 
15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за 
личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение; 
16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжда 
нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между 
учителите с цел подобряване на образователните резултати; 
17. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 
Педагогическият съвет на детската градина и на центъра за подкрепа за личностно 
развитие изпълнява правомощията по ал. 1 съобразно предмета на дейността си. 

 

Глава шеста  

ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Раздел І  

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 
общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет. 
 Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и 
училището и за граждански контрол на управлението им. 
Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 
представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и 
ученици от съответната институция. В състава на обществения съвет на училище, което извършва 
обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на 
работодателите. 
 Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 
директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на 
представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет. 
Представителите на работодателите се определят от областния управител по 
предложение на представителните организации на работодателите. 
Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 



Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години. 

Общественият съвет се свиква на заседание най-малко4 пъти годишно, като 
задължително провежда заседание в началото на учебната година. 
С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват 
поне трима представители на ученическото самоуправление. 
 С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата и 
детските градини участва и представител на настоятелството. 
В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 
институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на 
синдикатите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица 

Директорът на детската градина или на училището има право да присъства на 
заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 
 Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 
сведения и документи, необходими за дейността му. 
При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 
обществения съвет за свикването му. 
Общественият съвет в детската градина и училището: 
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема 
ежегодния отчет на директора за изпълнението й; 
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите  и при обсъждане на избора на 
ученически униформи; 
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 
основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване- за училищата, и 
инспектирането на детската градина или училището; 
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 
капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му- за институциите на делегиран 
бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от 
държавния бюджет; 
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 
към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 
училището или детската градина; 
6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по 
реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти; 
8. съгласува избора от учителите в училището  на учебниците и учебните 
комплекти; 
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 
констатира нарушения на нормативните актове; 
10. дава становище по училищния план-прием ; 
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 
При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал.1, т.1 и6 те се връщат с 
мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане 
педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение. 
(3) Общественият съвет в частната детска градина и в частното училище изпълнява 
правомощието си само за средствата, получавани от държавния бюджет. 
Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения 
съвет се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

 

 

Глава седма 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО  

Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие,основан на анализиране, 
планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на 
подобрения в работата на детските градини и училищата. 



Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения 
в работата на детските градини и училищата се извършват при условия и по ред, определени с 
държавния образователен стандарт за управлението на качеството в институциите. 
Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране. 
Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за 
управлението на качеството в институциите, а инспектирането- при условия и по ред, определени с държавния 
образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. 
Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното 
образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина или училището. 
Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на 
предоставяното от детската градина или училището образование в определен момент на дейността им и 
определяне на насоките за подобряване. 
Инспектирането се извършва по критерии и индикатори, групирани по области за инспектиране. 
На всеки5 години се извършва поне по една инспекция на всяка детска градина и всяко училище. 
За извършване на инспектирането се създава Национален инспекторат по образованието като юридическо 
лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет със седалище София. 
Националният инспекторат по образованието се управлява и представлява от директор, който е орган за 
външно инспектиране на детските градини и училищата. 
Директорът на Националния инспекторат по образованието е държавен служител и се 
назначава и освобождава от министър-председателя. 
В изпълнение на своите правомощия директорът на Националния инспекторат по образованието издава 
заповеди. 
Всяка инспекция се извършва от вътрешни и външни инспектори. 
Вътрешните инспектори са държавни служители в Националния инспекторат по образованието и се 
назначават и освобождават от директора му. 
Външните инспектори се определят за всяка конкретна инспекция при условия и по 
ред, определени с правилника . 
 Външен инспектор може да е лице: 
1. с висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър"; 
2. с професионален опит в област, съответстваща на инспектираната дейност, не 
по-малко от 5 години; 
3. завършило успешно обучение в Националния инспекторат по образованието. 

Директорът и всички служители в детската градини или в училището са длъжни да оказват съдействие на 
инспекторите при осъществяване на правомощията им и да осигуряват 
подходящи помещения и технически средства за извършване на инспекциите. 
 Устройството и функциите на Националния инспекторат по образованието, 
правата и задълженията на инспекторите се определят с правилник, приет от Министерския съвет 
по предложение на министъра на образованието и науката. 

 

Глава осма  

ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО  

Дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират със средства от 
държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и  други източници. 
Със средства от държавния бюджет се финансират изцяло или частично дейностите,които са обект на 
държавна политика. 
Средствата от държавния бюджет са за: 
1. издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; 
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; 
3. развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 
развитие; 
4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието. 

Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на 
предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като 
сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за 
предходната година. 



Средствата  се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи 
държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за 
дете и ученик,определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на средствата от 
държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете или ученик за съответната година. 
 Дейностите, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет по стандарти, се определят с 
държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. 
 Размерите на стандартите се определят в зависимост от: 
1. съдържанието на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците; 
2. вида и спецификата на училището или детската градина и формата на обучение; 
3. професионалното направление на обучението; 
4. обективни географски и демографски характеристики на общината, оказващи влияние 
върху достъпа до образование. 

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените по стандарта средства за всяка дейност 
между училищата и детските градини въз основа на формули за 
съответната дейност. Формулите включват основни и допълнителни компоненти. 
Формулите по ал.6 се утвърждават от първостепенните разпоредители с бюджет в срок до28 февруари на 
текущата година след обсъждане с директорите на детските градини и училищата. Утвърдените формули се 
прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й. 
 Основните компоненти на всяка формула са стандартът и броят на децата и учениците 
в детските градини и училищата за съответната дейност. Допълнителните компоненти на 
формулата могат да бъдат обективни географски, демографски, инфраструктурни и други 
показатели, определящи различия в разходите за едно дете или един ученик, или показатели, 
отразяващи националната и общинската образователна политика. Числеността на персонала и 
броят на групите и паралелките не могат да бъдат компоненти на формулите. 
 Средствата по ал. 6 за всяка дейност се разпределят: 
1. не по-малко от 80 на сто - на базата на основните компоненти на формулите; 
2. останалите до 20 на сто - въз основа на допълнителни компоненти на формулата. 
Като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност може да се предвиди резерв за 
нерегулярни разходи в размер до три на сто от средствата за съответната 
дейност. Неразпределените към 15 ноември на текущата година средства от резерва се 
предоставят на училищата и детските градини по съответната дейност, като се разпределят пропорционално 

на броя на децата и учениците. 

Като част от допълнителните компоненти на формулите се предвиждат средства в 
размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети. 
Като част от формулите се утвърждават и: 
1. условията и редът за разпределение на средствата по отделните допълнителни 
компоненти, включени в съответната формула, в т.ч. резерва; 
2. правила за промени в разпределението на средствата между училищата и детските 
градини при изменение на основните компоненти на формулата. 
В случаите на разлики между разчетения брой на децата и учениците, въз основа на 
които са предвидени средствата по  закона за държавния бюджет на Република България за съответната 
година и данните по информационната система на Министерството на образованието и науката към 1 януари 
на текущата година, се извършват компенсирани промени по съответните бюджети и бюджета на 
Министерството на образованието и науката за размера на средствата, необходими за отстраняване на тези 
разлики. 
Когато разчетеният брой на децата и учениците е по-висок от броя на децата и учениците по 
информационната система, до извършването на промените по ал. 13 се заделя като резерв разликата от 
средствата, формирана по съответния стандарт. 
Когато разчетеният брой на децата и учениците е по-нисък от броя на децата и учениците по 
информационната система, средствата по формулата за съответната дейност се разпределят, като недостигът 
се разпределя пропорционално на средствата по формула до извършването на промените. 
 Промени в разпределението на средствата по формула през бюджетната година в резултат от промени в броя 
на децата и учениците се допускат само в следните случаи: 
1. преместване на дете или ученик между институции, финансирани от един и същ първостепенен 
разпоредител с бюджет; 
2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият 



брой на децата или учениците в някои институции, финансирани от един и същ първостепенен 
разпоредител с бюджет. 
Не се утвърждават формули за дейности, по които получател на средствата е само едно училище или детска 
градина или са предоставени за частни училища или детски градини. 
Като част от допълнителните компоненти на формулата за съответната дейност задължително се определя 
добавка за условно постоянни разходи. 
Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно  развитие включват: 
1. ученически стипендии; 
2. транспорт на деца и ученици; 
3. закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за безвъзмездно 
ползване и за училищната библиотека; 
4. целодневна организация на учебния ден и хранене; 
5. дейности, свързани с общата подкрепа за личностно развитие; 
6. дейности, свързани с допълнителната подкрепа за личностно развитие; 
7. дейности, свързани с ученическия отдих и спорт; 
8. реализиране на училищни програми за превенция на отпадането от училище и за 
намаляване броя на преждевременно напусналите; 
9. подкрепа за ученици с изявени дарби; 
10. други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до 
образование. 

 

Правилникът се издава на основание чл. 28 ал. 1 т. 2 от Закона за предучилищното 

и училищното образование. Приет е на заседание на ПС с протокол № 11/10.09.2020 г.и 

е утвърден със заповед № 16/10.09.2020 г.  

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Дoпълнитeлнитe paзпopeдби ce oбocoбявaт кaтo caмocтoятeлнo пoдpaздeлeниe в кpaя 

нa нopмaтивния (или друг) aкт.  

В допълнителните разпоредби се включват обяснения на думи или изрази, които се 

употребяват многократно или чието обяснение не е възможно да се даде в съответния текст. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Пpexoднитe и зaключитeлнитe paзпopeдби ce oбocoбявaт в caмocтoятeлнo 

пoдpaздeлeниe cлeд дoпълнитeлнитe paзпopeдби. Нoмepaциятa нa включeнитe в тяx 

пapaгpaфи cлeдвa нoмepaциятa нa дoпълнитeлнитe paзпopeдби.  

С пpexoдни paзпopeдби ce пpoдължaвa дeйcтвиeтo нa пpaвилa, oтмeнeни c нoвия 

нopмaтивeн (или друг) aкт, или ce уpeждa тяxнoтo пpилaгaнe cпpямo виcящи 

пpaвooтнoшeния или cпpямo юpидичecки фaкти, кoитo ca зaпoчнaли, нo нe ca зaвъpшeни пpи 

дeйcтвиeтo нa oтмeнeния aкт.  

В зaключитeлнитe paзпopeдби ce включвaт пpaвилaтa, c кoитo ce пpидaвa oбpaтнa cилa 

нa aктa, oтлaгa ce нeгoвoтo дeйcтвиe или тo ce oгpaничaвa зa чacт oт тeритopиятa нa 

cтpaнaтa. 

Кoгaтo c нoв ce зaмecтвa дeйcтвaщ нopмaтивeн (или друг) aкт, пpaвилaтa зa нeгoвoтo 

oтмeнянe, кaктo и пpaвилaтa зa oтмeнянe, измeнянe и дoпълвaнe нa дpуги нopмaтивни aктoвe 

ce включвaт в зaключитeлнитe paзпopeдби. 

 

Изисквания в нормативната уредба, изискващи въвеждане на правила/разпоредби в 



Правилника за дейността на училището 

Предмет на разпоредбите 

в Правилника за дейността на 

училището 

Нормативен текст, изискващ 

 въвеждането 

 

* Условия и ред за прием на деца и 

ученици в частните училища 

Чл. 10, ал.5 от ЗПУО  

* Форми на ученическо самоуправление на 

 ниво паралелка и училище, чрез които 

учениците  

участват в училищния живот и 

организацонното  

развитие на училището  

Чл. 171 от ЗПУО  

* Права и задължения на учениците,  

извън определените в чл. 172 от ЗПУО 

Чл. 172, ал.2 от ЗПУО  

* Ред за приемане на етичния кодекс на 

училищната общност 

Чл. 175 от ЗПУО  

* Определяне на награди за децата  

и учениците, освен в предвидените случаи 

в чл. 184,  

ал.1-4 от ЗПУО и чл. 54, ал.1-8 от  

Наредбата за приобщаващото образование 

Чл. 184, ал.5 от ЗПУО и 

 чл. 54, ал.9 от Наредбата за  

приобщаващото образование  

 

* Видове и съдържание на дейностите по 

мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение, извън определените в чл. 186, 

ал.1, т.1-7 

Чл. 186, ал.1, т.8 от  

ЗПУО 

 

* Отличия и награди за педагогическите 

специалисти  

Чл. 247, ал.2 от ЗПУО  

* Дневното разписание на училището, 

 което включва: начало на учебния ден,  

продължителност на часовете и на  

почивките между тях, продължителността  

на дейностите при целодневна 

организация на учебния ден   

Чл. 10 от Наредба 

 № 10 / 01.09.2016 г.за организация  

дейностите в училищното  

образование  

 

* Ред и начин за организиране на 

 посещения на природни обекти, прояви, 

изяви  

и мероприятия в обществени, културни и  

научни институции, които не са предмет  

на уреждане в наредбата по чл. 79, ал.5 от 

Закона за туризма   

Чл.15, ал.2 от Наредба  

№ 10 / 01.09.2016 г. за организация 

 на дейностите в училищното  

образование 

 

* Условия и ред за организиране  

и провеждане на осъществяваните в  

училището форми на обучени 

Чл. 30, ал.5 от Наредба  

№ 10 / 01.09.2016 г. за организация  

На дейностите в училищното  

образование 

 

* Брой (и време на провеждане)  

на изпитните сесии за учениците  

Чл. 37, ал.5 от Наредба 

 № 10 / 01.09.2016 г. за организация на 

 



в самостоятелна форма на обучение  дейностите в училищното образование 

* Срокове и ред за разработване  

и утвърждаване на годишен план  

за организацията и съдържанието на ЧК  

Чл.11, ал.5 от Наредба  

№ 13 /21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и  

интеркултурното образование  

 

* Ред и периоди за актуализиране на 

програмите по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно образование 

Чл. 15, ал.4 от Наредба 

 № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и  

интеркултурното образование 

 

* Практики за подкрепа на  
инициативността и участието на децата и 
учениците по чл. 17, ал.1 от Наредба № 13 
/21.09.2016г. 

Чл. 17, ал.3 от Наредба  

№ 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното 

 образование 

 

* Ред и срокове за създаване на 
постоянно действащи екипи за 
разработване и координиране на 
прилагането на институционалните 
политики за подкрепа на гражданското, 
здравното, екологичното и 
интеркултурното образование 

Чл. 19, ал.1 от Наредба 

 № 13/21.09.2016г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното  

образование 

 

* Дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация за  преодоляване на 

проблемното поведение на детето или 

ученика и за справяне със затрудненията 

му с приобщаването в образователния 

процес и в училищната среда, с участието 

му в дейността на институцията и с 

поведенческите му прояви, извън 

определените в чл. 45, т.1-т.8 от Наредбата 

за приобщаващото образование  

Чл.45, т.8 от Наредбата  

за приобщаващото образование  

 

* Дейности в полза на паралелката и 

училището  

Чл.51, във връзка с 

 чл. 45, т.7 от Наредбата  

за приобщаващото образование 

 

* Дейности за изпълнение при наложена 

мярка „Отстраняване от учебен час“ – за 

времето на учебния час, за който е 

отстранен ученикът 

Целесъобразно, предвид чл.206, ал.4 от  

ЗПУО 

 

* Условия и ред за налагане на санкции на 

ученици за допуснати неизвинени 

отсъствия 

Целесъобразно,  

предвид чл. 63 от  

Наредбата за приобщаващото образование  
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