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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 
       8011 гр. Бургас                                                   Тел./факс:  852 – 270; 852 - 426  

                   к-с „Меден рудник„                                          E-mail: elinpelin@abv.bg 
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                 

МАРИЙКА ДИМИТРОВА    

ДИРЕКТОР 
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ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 

 

НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

 

„ЕЛИН ПЕЛИН“ - БУРГАС 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред е приета от Педагогическия съвет с 

протокол № 12 от 10.09.2016 г. и утвърдена със Заповед № 1775/12.09.2016 г. на директора на 

училището. 
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РАЗДЕЛ I  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет на Правилника за вътрешния трудов ред 

 

Чл.1 (1) Този правилник е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.181 от Кодекса на 

труда, ЗПУО, Правилника за дейността на училището и КТД и определя правата, задълженията 

на педагогическите специалисти, административния персонал и помощно – обслужващ персонал  

в ОУ „Елин Пелин” 

(2) В Правилника за вътрешния трудов ред  урежда организацията на труда в ОУ "Елин 

Пелин", като се отчитат особеностите за учебно-възпитателната дейност. 

(3) В Правилника за вътрешния трудов ред се конкретизират субективните трудови права и 

задълженията на работодателя и на работниците и служителите, установени в Кодекса на труда, 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, колективния трудов договор и по 

отделните трудови отношения. 

 

Предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред 

 

Чл.2 (1) Целта на Правилника за вътрешния трудов ред е да осигури правилна организация 

на трудовия процес, и да създаде такава форма на организация на труда в училището, която да 

гарантира постигането на образователните и възпитателни цели. 

(2) Този правилник е задължителен за всички, намиращи се в трудово-правни отношения с 

Директора на ОУ „Елин Пелин”.  

(3) Основното предназначение на Правилника за вътрешния трудов ред е да осигури 

сигурност и яснота между работодателя и работниците и служителите по отношение на 

условията на труд, като гарантира и защитава техните взаимни права и интереси. 

 

Съответствие на Правилника за вътрешния трудов ред с КТ и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане 

 

Чл.З (1) Правилникът за вътрешния трудов ред е изработен и утвърден от Директора при 

спазване на процедура, установена в чл.37 от КТ. 

 (2) При изменение в разпоредбите на Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове 

по неговото прилагане или при сключване на нов, или при изменение на действащия колективен 

трудов договор. Правилникът за вътрешния трудов ред се конкретизира. Работодателят е длъжен 
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в срок от 15 дни  да внесе необходимите промени в него. 

(4) В случай, че работодателят не внесе необходимите промени в Правилника за вътрешния 

трудов ред и не съгласува неговото съдържание с измененията в КТ, подзаконовите нормативни 

актове или колективния трудов договор, работниците и служителите имат право да откажат да 

изпълняват задълженията, които произтичат от незаконните текстове. 

(5) В случай, че работодателят не внесе необходимите промени в правилника за вътрешния 

трудов ред се свиква общо събрание на работниците и служителите, на което в присъствието на 

работодателя или негов представител се обсъжда създалото се положение и се взема решение за 

реда и сроковете, в които работодателят ще внесе съответните промени. 

 (6) Правилникът за вътрешния трудов ред се изменя и допълва по реда на неговото приемане 

 

        

РАЗДЕЛ II  

АДМИСТРАТИВНА СТРУКТУРА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл.4 (1) Училищният екип се състои от педагогически специалисти, административен 

персонал и помощно-обслужващ персонал. 

 (2) Общата му численост се планира и утвърждава от директора. 

 (3) Съобразно утвърдената численост се изготвя структурно и поименно щатно разписание, 

които се утвърждават от директора. 

Чл.5 (1) Длъжностите на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ОУ 

”Елин Пелин” се заемат чрез подбор по документи и събеседване с кандидатите. 

 (2) Длъжностните характеристики се утвърждават от директора. 

Чл.6 (1) Директорът е работодател на служителите от училището. Той има право да променя 

структурното и поименното щатно разписание на персонала съобразно нуждите на училището,  

спазвайки нормативните документи. 

 (2) Всички служителите от училището са подчинени на директора. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ТРУДОВИ ДОГОВОРИ 

 

Чл.7 Трудовите договори между директора и служителите се сключват, изменят и 

прекратяват по реда на Кодекса на труда. 

Чл.8 (1) Директорът сключва трудов договор в писмена форма, съгласно КТ и действаща 

нормативна уредба в сферата на средното образование. 

 (2) Екземплярът за служителя се връчва след запознаването му с длъжностната му 
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характеристика. 

 (3) При всяко изменение на съдържанието на длъжностната характеристика, директорът е 

длъжен да го доведе до знанието служителите. 

 (4) Допълнителното споразумение се сключва в три екземпляра. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред във времето 

 

Чл.9 Правилникът за вътрешния трудов ред е в сила до приемането на нов Правилник за 

вътрешния трудов ред. 

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред по отношение на лицата 

Чл.10 (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага спрямо всички работници и 

служители, които полагат труд по трудово правоотношение с работодателя. 

(2) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата, установени с Правилника за 

вътрешния трудов ред от момента, в който се запознаят с тях. 

(3) Работодателят е длъжен да доведе Правилника за вътрешния трудов ред до знанието на 

всички работещи в ОУ „Елин Пелин”. 

(4) В случай, че работодателят не доведе Правилника за вътрешния трудов ред до знанието 

на всички, той няма право да изисква от тях да го спазват, нито да им налага санкции при 

неспазването му. 

(5) При постъпване на нови членове на колектива, работодателят задължително ги запознава 

с Правилника за вътрешния трудов ред. Запознаването става от зам.директора.   

Чл.11 (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на всички лица, 

които се намират на територията на училището. 

(2) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които са 

командировани от друг работодател да изпълняват временно своите задължения на територията 

на училището. Те задължително се запознават с тази част от съдържанието на Правилника, която 

е свързана с извършваната от тях дейност на територията на училището. 

(3) Зам.директорът  е длъжен да доведе Правилника за вътрешния трудов ред до тяхното 

знание. 

(4) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага по отношение на лицата, които 

временно се намират на територията на училището. Те задължително се запознават с тази част 

от. съдържанието на Правилника, която е свързана с извършваната от тях дейност на територията 
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на училището. 

 

Действие на Правилника за вътрешния трудов ред в пространството 

 

Чл.12 (1) Правилникът за вътрешния трудов ред се прилага на цялата територия на 

училището. 

(2) В училището по смисъла на Правилника за вътрешния трудов ред се включва училищния 

двор и сгради в к-с "М.рудник", Бургас. 

 

РАЗДЕЛ V  

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ, ОТПУСКИ 

 

Продължителност на работния ден в училището 

 

Чл.13 (1) Работният ден в училището е с продължителност осем, шест или четири работни 

часа, в зависимост от сключения трудов договор. 

(2) Работещите в ОУ”Елин Пелин” са длъжни да спазват установената в предходната алинея 

продължителност на работния ден и да го използват за изпълнение на трудовите си задължения. 

 

Начало в край на работния ден и почивки в училището 

 

Чл.10.(1) Работното време в училището е с плаващи граници.  

(2) Начало и край на работния ден: 

1. Директор: едносменен режим на работа; от 9,00 ч. до 13,30 ч. и от 14,00 ч. до 17,30 ч. или 

до изпълнението на всички задачи от дейността на училището, определени за съответния ден или 

други задължения по длъжностна характеристика. При наличие на неотложни задачи продължава 

да работи и след установеното време до решаването на проблема. 

2. Зам. директор по учебната дейност: по график от 7,00 ч. до 15,00 ч. и от 11,00 ч. до 19,00 ч. 

При наличие на неотложни задачи продължава да работи и след установеното време до 

решаването на проблема. 

3. Педагогически съветник: първа смяна от 8,30 ч. до 16,30 ч.; втора смяна от от 11,00 ч. до 

19,00 ч.; по определен седмичен график или до изпълнението на всички задачи от дейността на 

училището, определени за съответния ден или други задължения по длъжностна характеристика. 

При наличие на неотложни задачи продължава да работи и след установеното време до 

решаването на проблема. 

4. Учители - началото на работното време започва 15 мин. преди началото на първия за 
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учителя учебен час, ако е дежурен - 30 мин. преди началото на учебните занятия.  През голямото 

междучасие, когато не е дежурен може да почива в учителската стая или в стаята на учителя. 

Краят на работния ден - след като се вземат всички учебни часове по дневната програма и 

изпълнят всички задачи от дейността на училището, определени за съответния ден или други 

задължения по длъжностна характеристика. 

5. Учител начален етап - ПИГ - от 12,00 ч. до 18,00 ч. или до изпълнението на всички задачи 

от дейността на училището, определени за съответния ден или други задължения по длъжностна 

характеристика. 

 

Самоподготовката си за следващия ден педагогическите специалисти могат да провеждат 

извън училището в рамките на 8 часовия работен ден. 

 

6. Счетоводител – 4 часа на ден по график или до изпълнението на всички задачи от 

дейността на училището, определени за съответния ден или други задължения по длъжностна 

характеристика. 

7. Библиотекар – 4 часа на ден по график или до изпълнението на всички задачи от дейността 

на училището, определени за съответния ден или други задължения по длъжностна 

характеристика. 

8. Завеждащ административна служба - работното време е с начало  от 8,00 ч. до 16,30 ч.; 

обедна почивка от 12,00 до 12,30 ч.; или до изпълнението на всички задачи от дейността на 

училището, определени за съответния ден или други задължения по длъжностна характеристика. 

9. Технически секретар – работното време е с начало от 8,00 ч. до 16,30 ч.; обедна почивка от 

12,00 до 12,30 ч.; или до изпълнението на всички задачи от дейността на училището, определени 

за съответния ден или други задължения по длъжностна характеристика. 

10. Домакин - работното време е с начало от 8,00 ч. до 16,30 ч.; обедна почивка от 12,00 до 

12,30 ч. или до изпълнението на всички задачи от дейността на училището, определени за 

съответния ден или други задължения по длъжностна . характеристика. 

11. Огняр - работно място - РОЦ „Меден рудник”, работно време при неотоплителен сезон 

8,00 ч. до 16,30 ч.; обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч. - работно време при отоплителен сезон: 

ненормирано работно време по график на дежурство, утвърден от директора, съгласуван с 

началника на РОЦ. 

12. Абонатчик - работно време при неотоплителен сезон 8,00 ч. до 16,30 ч.; обедна почивка 

от 12,30 ч. до 13,00 ч. - работно време при отоплителен сезон: ненормирано работно време по 

график на дежурство. 

13. Работник ремонт и поддръжка - начало 7,00 ч. - 15,30 ч.; обедна почивка от 12,00 ч. до 

12,30 ч.; или до изпълнението на всички задачи от дейността на училището, определени за 
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съответния ден или други задълженията по длъжностна характеристика. 

14. Чистачи - от 6,30 ч. до 15,00 ч. с обедна почивка от 11,30 ч. до 12,00 ч. и от 11,30 ч. до 

20,00 ч. с почивка от 14,30 до 15,00 ч. или до изпълнението на всички задачи от дейността на 

училището, определени за съответния ден или други задължения по длъжностна характеристика. 

15. Пазачи -  първи пазач от 7,00 ч. до 15,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч, а  

втори пазач от 12,30 ч. до 21,00 ч. с почивка от 15,00 ч. до 15,30 ч. или до изпълнението на 

всички задачи от дейността на училището, определени за съответния ден или други задължения 

по длъжностна характеристика. 

16. Ръководител компютърен кабинет - по график, съобразен с учебните часове за деня; или 

до изпълнението на всички задачи от дейността на училището, определени за съответния ден или 

други задължения по длъжностна характеристика. 

(3) Педагогическия персонал,работниците и служителите са длъжни да спазват установените 

в предходните алинеи начало и край на работния ден.  

(4) В случаите, когато работниците и служителите не могат да се явят на време на работа, те 

са длъжни своевременно да уведомят за това дежурния зам.директор. 

(5) В случаите, когато на работниците или служителите се налага да напуснат работа преди 

края на работния ден осведомяват зам.директор, съгласувано с директора. 

(6) Зам.директорите са длъжни да водят точна отчетност за закъсненията или 

преждевременните напускания за всеки отделен работник или служител. За целта те водят 

дневник за закъсненията, преждевременните напускания и на отсъстващите за цял ден. 

Чл.11 Разпределението на работното време е в зависимост от специфичните условия на 

работното място, определено на основание чл.139 от КТ. 

 (1) Работното време на дежурните учители се определя с допълнителен график и указания, 

изработени от комисия и утвърдени от директор 

Чл.12 (1) Отсъстващите по болест учители, служители или работници са длъжни да 

информират работодателя за причините за нетрудоспособност. 

 (2) Директорът определя със заповед, кой да го замества 

 

Седмична почивка 

Чл.13 (1) Седмичната почивка в училището е в събота и неделя. 

 (2) При промяна или разместване на почивните дни през годината продължителността на 

седмичната почивка е не по-малко от 24 часа. 

 

Видове отпуски и начинът на ползването им от служители в съответствие с КТ 

 

Ред за ползване на платен годишен отпуск в училището 
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Чл.14 (1) Платеният годишен отпуск се разрешава от директора на служителите наведнъж 

или на части, като се съобразява с нормалното осъществяване на дейността на училището. 

(2) Контролът за спазване на реда за ползване на платения годишен отпуск се възлага на зам. 

директора по учебната дейност със задължения за административна дейност съгласно 

длъжностната характеристика. 

(3) Процедурата по ползване на платен отпуск е разписана в Приложение 20 на СФУК – 

„Одитна пътека отпуски”. 

Чл.15 Педагогическия персонал, работниците и служителите ползват неплатен отпуск само с 

писмено разрешение от страна на работодателя при неотложна необходимост. 

Чл.16 (1) Правото на допълнителен платен годишен отпуск на членовете на синдикалната 

организация и присъединилите се учители, служители или работници при условията на чл.24от 

КТД на Община Бургас от 20.06.2016 г.се удостоверява по депозиран списък,подписан от 

ръководството на синдикалната организация. 

 (2) Платен отпуск за осъществяване на синдикална дейност от нещатни членове се ползва от 

съответния синдикален деец,след подаване на молба и издаване на заповед, които се прилагат в 

досието му. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

РЕЖИМ НА ДОСТЪП, ПРЕБИВАВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Места, през които се влиза и се напуска територията иа училището 

 

Чл.17 (1) Работниците и служителите могат да влизат и да напускат територията на 

училището през централния вход.  

(2) Забранява се достъпа или напускането от страна на работниците и служителите през 

аварийните входове. Изключения се правят при необходимост от извършване на извънредни 

дейности през почивните дни, като влизанията се описват в специален дневник при 

зам.директора. 

Чл.18 (1) Лица, които не са работници или служители, могат да влизат и да напускат 

територията на училището през централния вход, само в установеното работно време на 

училището.  

 (2)  Право на достъп извън установеното работно време на училището имат наемателите на 

помещения, сключили договори с Община Бургас, съгласно утвърден график. 

Чл.19 Тежкотоварни и лекотоварни превозни средства, обслужващи училището могат да 

влизат и да напускат територията му през северния вход. 
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Ред за влизане и напускане територията иа училището 

 

Чл.20 (1) Работниците и служителите влизат и напускат територията на училището без 

ограничения. 

Чл.21 (1) Лица, които не са работници и служители, могат да влизат на територията на 

училището само с временен пропуск. 

(2) Временен пропуск се издава от дежурния пазач при представяне на документ за 

самоличност (лична карта), след вписване на данните на посетителя в специален дневник. 

(3) Преди издаване на временен пропуск дежурният пазач е длъжен да провери и потвърди 

причината на посещението, при когото е посещението и в случай на необходимост да придружи 

лично посетителя. 

(4) Временен пропуск се издава за всеки посетител и за всяко посещение, като в него 

задължително се вписва при кого е посещението, часът на влизане. 

(5) При напускане на територията на училището посетителят връща на дежурния охранител 

временния пропуск.  

Чл.22 Забранява се внасянето на обемисти и опасни предмети на територията на училището. 

 

Ред за ползване на паркинг  

 

Чл.23 (1) Забранено е паркирането на превозни средства в двора на училището. 

 (2) Влизането и паркиране на МПС е разрешено само за автомобили, осигуряващи доставка 

на закуски и продукти за училищния стол или на материали за ремонтна дейност.   

 

Контрол за прилагане и спазване на пропусквателния режим 

 

Чл.24 (1) Контролът по прилагането и спазването на уредените в Правилника за вътрешния 

трудов ред правила за влизане и напускане на територията на училището се възлага на 

зам.директора със задължения за адмистративна дейност. 

(2) Зам. директорът е длъжен да докладва на директора за извършените нарушения на 

пропусквателния режим. 

(3) При необходимост зам. директорът  има право да променя уредения в Правилника за 

вътрешния трудов ред пропускателен режим и да дава задължителни за работниците и 

служителите указания след съгласуване с директора. 

 

РАЗДЕЛ VІІ  
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ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ 

 

Чл.25 (1) Задълженията на учителя са регламентирани съгласно  чл.181,чл. 125 и чл.126 от  

КТ, Наредба  за оценяването, Наредба № 8 на МОН от 11.08.2016г.за информацията и  

документите за системата на народната просвета ,ЗПУО и длъжностната характеристика, както и 

всички други нормативни актове в системата на народната просвета или други ведомства,  

имащи отношение към дейностите, извършвани от училището и този Правилник. 

 (2) Учителят няма право да нарушава правата на ученика,да преустановява учебния процес 

преди края на учебния час, 

Чл.26 (1) Учителите, работниците и служителите са длъжни да съхраняват и пазят 

повереното им имущество и техника. При неизпълнение на това си задължение същите го 

възстановяват. 

(2) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за 

реда и начина за използване на техническите средства и съоръжения. 

(3) Работниците и служителите не могат да изнасят извън територията на предприятието 

всякакъв вид техника, документи или материали, освен след разрешение от съответния 

зам.директор. 

(4) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата за противопожарна охрана. 

Чл.27 (1) Работниците и служителите са длъжни да ползват работните помещения според 

тяхното предназначение. 

(2) Провеждането на частни и служебни чествания, отбелязването на тържествени поводи 

може да се осъществи само в определените за това помещения - стая за учителя, учителска стая, 

стол и в извън работно време. 

 

Задължения за уведомяване на работодателя 

 

Чл.28 (1) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител 

за всички трудности по изпълнение на поставените им задачи. Те са длъжни да изпълняват 

дадените от него указания за справяне с трудностите. 

(2) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят съответния зам.директор за 

всички нарушения на КТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, вътрешните 

правила, установени в училището, технологичните или правилата за работа с техника и 

материали, заповеди на работодателя, които са установили в процеса на изпълнение на трудовите 

си задължения. 

(3) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят завеждащ АС за промени в 

адресната си регистрация, телефонния си номер, семейното си положение. 
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(4) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят директора за загубени  или  

незаконно  отнети  документи, представляващи служебна или фирмена тайна. 

(5) Работниците и служителите са длъжни веднага да уведомят прекия си ръководител, ако 

срещу тях е възбудено наказателно преследване. 

 

Задължения за работа в екип 

 

Чл.29 (1) Работниците и служителите са длъжни да работят при взаимна информираност и 

колегиалност в екипа. 

(2) Работниците и служителите са длъжни при работа в екип или работна група да спазват и 

изпълняват указанията и разпорежданията на ръководителите на екипите или групите. 

(3) Работниците и служителите са длъжни да спазват правилата, установени за работа, 

работни срещи и съвещания с представители на други фирми, държавни и общински учреждения 

и институции. 

 

Задължения за добър външен вид 

 

Чл.30 (1) Работниците и служителите са длъжни да идват на работа в добър и подходящ за 

изпълнение на трудовите си задължения външен вид  

 (2) Работниците и служителите идват на работа с работно или представително облекло, 

съобразно благоприличието и деловия вид, съответстващи на служебното им положение. 

 

Забрана за полагане на труд по допълнително трудово отношение 

 

Чл.31 (1) Работниците и служителите имат право да сключват трудов договор с друг 

работодател само с писмено разрешение на работодателя. 

 

Забрана за разпространяване на поверителни сведения 

 

Чл.32 (1) Работниците и служителите не могат да разпространяват под каквато и да е форма 

и пред когото и да е факти и сведения, които представляват служебна тайна и са узнати от тях 

при или по повод изпълнението на техните трудови задължения. 

(2) Списъкът на фактите и сведенията, които представляват служебна или фирмена тайна, се 

определя от работодателя по специален ред. 

 

Забрана за разпространяване на факти или сведения, които уронват доброто Ви име 
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Чл.33 Работниците и служителите не могат да разпространяват под каквато и да е форма и 

пред когото и да е факти и сведения, които са свързани с дейността на училището и могат да 

уронят неговото добро име. 

Чл.34 Работниците и служителите нямат право да публикуват статии, материали, книги и 

научни трудове, които съдържат факти или сведения, които могат да уронят доброто име на 

работодателя. 

Чл.35 Работниците или служителите нямат право да правят публични изявления, да изказват 

мнения и да дават интервюта под каквато и да е форма, които могат да уронят доброто име на 

работодателя. 

Чл.36 Работниците и служителите нямат право да правят изявления пред трети лица, които 

да ангажират работодателя, без предварително разрешение от директора. 

 

Забрана за получаване на подаръци 

 

Чл.37 (1) Работниците и служителите нямат право да приемат подаръци или възнаграждения, 

за да изпълнят или да не изпълнят своите трудови задължения. 

(2) Работник или служител, който получи подобно предложение, е длъжен да уведоми 

веднага прекия си ръководител. 

(3) Работниците и служителите нямат право да получават подаръци в знак на благодарност 

или уважение на стойност над 50 лева. 

 

Забрана за тютюнопушене и употреба на алкохол 

 

Чл.38 (1) Работниците и служителите нямат право да пушат в сградата и в двора на 

училището. 

(2) Работниците и служителите нямат право през работно време да употребяват алкохол или 

да приемат упойващи средства.  

Чл.39 Работниците и служителите нямат право да внасят и държат на територията на 

училището алкохол, освен в разрешените случаи (чествания, тържества). 

Чл. 40  (1) Работниците или служителите нямат право да внасят и държат на територията на 

училището упойващи средства. 

(2) Длъжностните лица, които осъществяват контрол при влизане и напускане натериторията 

на училището, имат право да отнемат намерен от тях алкохол или упойващи средства. 

 

РАЗДЕЛ VIІІ 
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ДОКУМЕНТИ, РАБОТА С ДОКУМЕНТИ 

 

Приемане, регистрация и разпределяне на документите 

 

Чл.41 (1) Всички документи, предназначени за работодателя, свързани с учебната дейност, с 

трудово-правната и с финансовата дейност, се приемат от техническия секретар и се регистрират 

в долупосочените дневници от лица, упоменати в отделна заповед. 

(2) Регистрацията на документите се извършва както следва: 

- входящ дневник за кореспонденция с външни организации и лица „УД”; 

- изходящ дневник за кореспонденция с външни организации и лица „УД”; 

- входящ дневник за регистриране на молби за записване на ученици от други училища и за 

отписване на ученици от училището „ДУ”; 

- входящ дневник за регистриране на молби, заявления, жалби на родители на ученици от 

училището „БУ”; 

- изходящ дневник за издаване на служебни бележки и удостоверения на ученици и 

кореспонденция с родители „БУ”; 

- изходящ дневник за кореспонденция с училищата по записване и отписване на ученици 

„ДУ”; 

- входящ дневник за молби и заявления на персонала на училището „АД”; 

- изходящ дневник за издаване на служебни бележки и удостоверения на персонала на 

училището „АД”. 

(3) Регистрационите дневници се прономероват и прошнуроват, като на последния им лист 

се отбелязва броя листа и датата на започване, подписва се от директора и се поставя печат. 

(4) След изписване на дневника се отбелязва датата на приключване, която се парафира от 

директора по посочения в предходната алинея начин. 

(5) Вписването в дневника за всяка учебна година започва от номер едно. 

(6) Входящата регистрация на документацията включва: 

- поставяне на регистрационни данни върху документа; 

- вписване на данните в дневника. 

(7) Регистрираните документи се представят на директора, който ги резолира и възлага за 

изпълнение, становище или отговор. 

(8) Резолираните документи се връщат на техническия секретар. 

(9) Оригиналите от входящите документи се съхраняват при съответното служебно лице.  

(10) резолюциите могат да бъдат: 

разпоредителни; 

"за сведение"; 
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"към делото"; 

"за отговор". 

(11) Сроковете за приключване на преписките е съгласно изискванията. 

 

Съставяне и оформяне на документи 

 

Чл.42 (1) Длъжностното лице, на което е възложено да подготви изходящ документ, трябва 

да осигури: 

- достоверност,   обоснованост   и   убедителност   на мотивировката; 

- спазване на нормативните актове. 

(2) Изпълнителят се запознава с всички факти, изисква при необходимост допълнителни 

мнения и изготвя проект-документ. 

(3) Изпълнителят поставя своите инициали и дата върху проект документа, след което го 

предава за печатане на техническия изпълнител. 

(4) Документът, заедно с образуваната преписка се предава на директора за подпис. 

(5) Документи, касаещи трудово-правни и финансови въпроси се изготвят в четири 

екземпляра: 1 за лицето, 1 за досието, 1 за ЗАС и 1 за папката за заповеди и договори. 

(6) При съставянето и оформянето на документите се спазват изискванията на Единната 

държавна система за деловодство. 

 

Изпращане на документи 

 

Чл.43 (1) Изходящата документация се изпраща по предназначение от техническия секретар 

и ЗАС. 

(2) При приемането на документите техническия секретар проверява правилността им, 

поставя им изходящи номера и ги вписва в дневника за изходящата кореспонденция. 

(3) В случай, че те не са оформени и не са окомплектовани съобразно изискванията, 

документите се връщат за отстраняване на пропуските. 

(4) Изходящ номер се поставя само при условие, че е подписан от директора или от 

упълномощено от него лице и върху него има поставен печат. 

(5) Изпращането на документите става в указания срок, а при липса на такъв - в 3-дневен 

срок от получаването им при техническия секретар или ЗАС. 

 

Вътрешни документи 

 

Чл.44 Вътрешни документи за работодателя се изготвят и съхраняват както следва:  
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1. Учебна документация - в съответствие с Наредба №8 от 11.082016г.  на МОН за 

информацията и  документите за  системата на Предучилищното и училищното образование и 

заповед на работодателя, приложена към настоящия правилник. 

2. Финансова документация 

• Ведомост за заплатите на служителите - изготвя се и се води от ЗАС, срок на съхранение - 

постоянен; 

• Външните лектори попълват справка –декларация за взетите часове. 

• Касова книга - води се и се съхранява от ЗАС, срок на действие - 1 календарна година, срок 

на съхранение - постоянен; 

• Книги СМЦ - води се и се съхранява от домакина, срок на действие - 1 календарна година, 

срок на съхранение - до идване на лице от Държавен архив; 

• Щатно разписание - води се и се съхранява от ЗАС, срок на действие - 1 календарна година, 

срок на съхранение - до идване на лице от Държавен архив; 

• Документация за работно облекло - води се и се съхранява при домакина; 

• Документация за безплатните учебници - води се и се съхранява при домакина до следваща 

инвентаризация; 

• Документация, свързана с инвентара, регистъра, каталозите и картотеката на библиотечния 

фонд и архив - води се и се съхранява при библиотекаря до следваща инвентаризация. 

3. Административна 

3.1. Документация, отнасяща се за служителите: 

• Досиетата на персонала - водят се от ЗАС, съхраняват се при него, срок на съхранение - 

постоянен; 

• Трудови договори и допълнителни споразумения - изготвят се от ЗАС, съхраняват се в 

досиетата, срок на съхранение - постоянен; 

• Граждански договори - изготвят се от ЗАС и се съхраняват при него, срок на съхранение - 

постоянен; 

• Книга за граждански договори- води се и се съхранява при 

техническия изпълнител, срок на съхранение - постоянен; 

• Входящи - изходящи дневници – водят се от съответните лица, 

упоменати в чл. 37 и се съхраняват при същите, срок на съхранение - постоянен; 

• Служебни бележки и удостоверения за доходите и стажа на 

служителите - изготвят се и се съхраняват от ЗАС; 

• Трудови книжки - изготвят се от ЗАС, връщат се на лицата срещу подпис; 

• Документация, свързана с пенсионирането на персонала - изготвят се и копие се съхранява 

при ЗАС, срок на съхранение - постоянен; 

• Документация, свързана с НАП и обслужващите банки - изготвят се и се съхранява към 
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ведомостта при ЗАС, срок на съхранение -постоянен.  

3.2. Документация, отнасяща се до учениците: 

• Служебни бележки или удостоверения - изготвят се от класните ръководители и се 

регистрират в изходящ дневник „БУ”; 

• Удостоверения за завършен клас - изготвят се от класните ръководители, печатат се от 

техническия секретар и се регистрират в специален дневник, който се съхранява при директора 

със срок - постоянен; 

• Удостоверения за завършен начален етап на основно образование -изготвят се от класните 

ръководители, печатат се от техническия секретар и се регистрират в специален дневник, който 

се съхранява при директора със срок - постоянен; 

• Свидетелство за основно образование и дубликат на свидетелство за основно образование - 

изготвят се от класните ръководители, печатат се от техническия секретар и се регистрират в 

специален дневник, който се съхранява при директора със срок - постоянен; 

• Удостоверение за преместване - изготвя се от класните ръководители и зам.директора по 

УД и се регистрира в изходящ дневник „ДУ”; 

• Съобщение за приет ученик - изготвя се от зам.директора по УД и се регистрира в изходящ 

дневник „ДУ”. 

 

Използване и съхраняване на печати 

 

Чл.45 (1) Всички изработени печати и щемпели на работодателя се водят на отчет в 

специална книга за печатите. 

(2) Работодателят определя със заповед длъжностните лица, които ги съхраняват и полагат, 

както и документите, които сеподпечатват с тях. 

(3) Печатите се полагат върху оригиналите на издаваните документи след подпис от страна 

на съответното длъжностно лице. 

Съхраняване на документите 

 

Чл.46 (1) Приключилите преписки (дела) се приемат, отчитат и съхраняват при технически 

секретар и зав.АС. 

(2) Те трябва да бъдат предадени на съхранение в срок от 3 дни от приключването им. 

(3) Комисия, определена със заповед на работодателя, дава заключение кои от документите 

подлежат на постоянно или временно съхранение или подлежат на унищожаване в зависимост от 

установените отработодателя или от нормативните актове правила за това. 

Чл.47 (1) Работодателят със заповед определя реда и длъжностните лица, които имат достъп 

до съхраняваните документи. 
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РАЗДЕЛ ІX 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СИНДИКАЛНА И ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩЕТО 

 

Ред за провеждане на синдикална дейностна територията на училището 

 

Чл.48 (1) Синдикалните организации могат да провеждат своята дейност само извън работно 

време, установено за работниците и служителите. 

(2) Синдикалните организации могат да провеждат своята. дейност в учителската стая. 

(3) Синдикалните организации могат да свикват общо събрание на работниците и 

служителите, като са длъжни да уведомят работодателя най-малко 7 дни преди датата на 

свикването и в същия срок да му предоставят информация за дневния ред на свиканото събрание. 

(4) Синдикалните организации могат да провеждат събрания или други дейности със своите 

членове, като са длъжни да уведомят работодателя най-малко 7 дни преди датата на провеждане 

на съответното мероприятие. 

 

Забрана за дейности, които пречат на дейността на работодателя 

 

Чл.49 Синдикалните организации нямат право да извършват дейности, с които да 

възпрепятстват под каквато и да е форма работниците или служителите да изпълняват трудовите 

си задължения. 

 

Забрана за осъществяване на определени дейности 

 

Чл.50 (1) На територията на училището се забранява осъществяването на всяка дейност, 

която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи, цели да предизвика 

религиозни или политически конфликти, насажда религиозна, полова, расова нетърпимост и 

вражда. 

(2) На територията на училището се забранява осъществяването на политическа пропаганда 

или каквато и да е друга дейност в подкрепа или против дадена политическа сила. 

 

РАЗДЕЛ X  

ОХРАНА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Чл.52  Охраната на училището се осъществява от дневна охрана, видеонаблюдение и СОТ. 

Чл.53 Персоналната охрана на училището е от 7,00 ч. до 21,00 ч., а чрез СОТ от 21,00 ч. до 
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7,00 ч. 

 

РАЗДЕЛ ХІ  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.54 С настоящия Правилник за вътрешния трудов ред се отменя действието на 

предходния. 

Чл.55 Правилникът за вътрешния трудов ред в училището влиза в сила от 15.09.2016 г. След 

като всеки един от служителите и работниците се е запознал с неговото съдържание срещу 

подпис,  протоколът с подписите на служителите и работниците става неразделна част от 

Правилника.  

Чл.56 Копия от Правилника за вътрешния трудов ред са на разположение на служителите и 

работниците в учителската стая и при пом.директорите по учебната дейност. 

 

 

 

ДИРЕКТОР: МАРИЙКА ДИМИТРОВА  

НА ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 
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№ Име, презиме, фамилия Запозн

ати с 

Правилника за 

вътрешния 

трудов ред 

№ Име, презиме, фамилия Запозн

ати с 

Правилника за 

вътрешния 

трудов ред 
1.  Момка Йовева Дивчева  2.  Минка Енева Кръстева  

3.  Мария Иванова Димитрова  4.  Десислава Раданова 

Петрова 

 

5.  Паскал Киров Паскалев  6.  Бойка Василева Димитрова  

7.  Данка Михова Менашка  8.  Веселина Ангелова Бончева  

9.  Марияна Станчева Кирова  10.  Марина Георгиева 

Стрялкова 

 

11.  Дияна Михайлова Спасова  12.  Кольо Иванов Колев  

13.  Дора Георгиева Иванова  14.  Маргарита Желева 

Табакова 

 

15.  Ганка Бенчева Коралска  16.  Дина Иванова Ишкиева  

17.  Соня Николова Иванова  18.  Людмила Иванова 

Калайджиева 

 

19.  Пепа Щилиянова Гочева  20.  Уляна Маркова Секиранова  

21.  Галина Димова Христова  22.  Ивелина Божанова 

Стоилова 

 

23.  Илиана Георгиева Първанова  24.  Маргарита Михайлова 

Йоргова 

 

25.  Елена Станкова Ботева  26.  Бисерка Великова 

Белорешка 

 

27.  Андреана Николова Георгиева  28.  Мирка Георгиева Сербезова  

29.  Марияна Костадинова Златева  30.  Марианка Георгиева 

Райкова 

 

31.  Палома Оконор Сантана  32.  Станка Михайлова 

Кирязова 

 

33.  Димитричка А. Чорбаджийска  34.  Мария Стойкова Димитрова  

35.  Мариана Калева Георгиева  36.  Гинка Иванова Ралева  

37.  Гали Недкова Вълчева  38.  Соня Методиева Петева  
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39.  Илияна Боева Стоянова  40.  Стойка Йовчева Нейчева  

41.   Пенка Иванова  Куюмджиева  42.  Наталия Пенчева Ралева  

43.  Детелинка Дашева Тодорова  44.  Мария Димитрова 

Шивачева 

 

45.  Елена Петрова Чавдарова  46.  Стоян Спасов Стоянов  

47.  Стела Георгиева Найденова  48.  Румяна Иванова Цветкова  

49.  Паунка Кирова Динева  50.  Георги Димитров Деянов  

51.  Ралица Ралева Добрева  52.  Мария Иванова Русева  

53.  Донка Тончева Михова  54.  Бисер Цанков Проданов  

55.  Петя Сталева Георгиева  56.  Красимир Славов 

Капитанов 

 

57.  Елена Вълкова Иванова  58.  Елена Димитрова Славова  

59.  Маргарита Калинова 

Калайджиева 

 60.  Ваня Тодорова Чекичева  

61.  Янка Славова Малкочева  62.  Боянка Стоянова Делчева  

63.  Стоянка Димчева Евтимова  64.  Диана Колева Колева  

65.  Дарина Колева Иванова  66.  Станка Иванова Янева  

67.  Ангел Александров 

Воденичарски 

 68.  Николинка Стоянова 

Кондова 

 

69.  Дженка Илиева Янчева  70.  Пенка Енчева Гайдарова  

71.  Росица Н. Батлева - 

Димитрова 

 72.  Георги Панев Панев  

73.  Стефка Стефанова 

Панайотова 

 74.  Стоянка Николова Мирчева  

75.  Веселина Стефанова 

Костадинова 

 76.  Атанаска Георгиева Стоева  

77.  Джена Кирязова Тодорова - 

Милевска 

 78.  Айше Хасанова Исуфова  

79.  Кольо Желязков Георгиев  80.  Янка Петрова Иванова  

81.  Таня Лалева Василева  82.  Тошка Бончева Паунова  

83.  Атанаска Стоянова 

Грозданчева 

 84.  Йорданка Демирева 

Василева 

 

85.  Руска Иванова Николова  86.  Йорданка Недялкова 

Стоянова 

 

87.  Мария Парашкевова Стоева  88.  Сийка Вълкова Душева  

89.  Живка Стоянова Колева  90.  Росица Иванова Трошева  

91.  Теменуга Петкова 

Грозданчева 

 92.  Жечка Димова Шурелова  

93.  Богдана Милчева 

Воденичарска 

 94.  Яни Атанасов Янев  

95.  Недка Петкова Стойкова  96.  Милка Сандева Михайлова  
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