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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ПРАВИЛА 

за водене на Главна книга 

 

 

Основни положения: 

Главната книга е документ за дейността на институцията, в който се вписват годишните 

оценки на учениците от I клас до завършване на основно образование. Книгата се води 

на образец с номенклатурен номер 3-12.   

 

Задължения на длъжностното лице: 

 Вписване в книгата на годишните оценки на всички ученици от I клас до 

завършване на основно образование.  

 Попълват се всички указани реквизити без тяхната промяна или вписване на друга 

информация. Учебните предмети се вписват с пълните им и точни наименования, по реда 

на учебния план, по който се обучават учениците.  

 Данните в книгата се попълват въз основа на данните в дневниците на паралелките 

за текущата учебна година. В книгата не се вписват данни за учениците, преместени по 

време на учебната година, а само тези, които в края на учебната година имат оформени 

оценки за края на годината.  

 В книгата не се оставят празни редове. След вписване на данните на учениците в 

паралелката длъжностното лице/класният ръководител полага подпис за верността им и 

представя книгата на директора за заверка.  

 Резултатите от поправителните изпити се отразяват до 3 дни след приключване на 

поправителните сесии за учениците, полагали поправителни изпити. След втората 

(допълнителната) поправителна сесия в книгата се внася и крайният годишен резултат за 

учениците, полагали поправителни изпити. 

Спазват се общите изисквания към попълването на документите съгласно Раздел V, 

Глава трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование, а именно:  

При въвеждането на книгата тя се прошнурова. Когато не е номерирана фабрично, се 

номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната страница 

се отбелязват датата на започване и приключване на книгата. 

Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор 

на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират, като длъжностното лице, 

допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения 
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текст (оценка), вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа 

си, под който се подписва директорът и се полага печатът на училището. 

 

Съхранение:  

До приключването си Главната книга се съхранява в канцеларията на училището, след 

което книгата се съхранява със срок 50 години.  

Срокът за съхранение се отчита от датата на приключването на документа.  

 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ПРАВИЛА 

 

за водене на Книга за решенията на педагогическия съвет 

и протоколи от заседанията 

 

Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето и съхранението на документа:  

 Чл. 26 – 27, Раздел ІІ и Раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, Глава трета – Документи и т. 1 от Приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

 Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Основни положения: 

Книгата за решенията на педагогическия съвет е документ за дейността на институцията. 

Води се в детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие, 

Националния дворец на децата.  

Книгата за решенията на педагогическия съвет е предназначена за вписване на 

решенията от заседанията на педагогическия съвет. За всяко заседание на 

педагогическия съвет се води протокол, който се съхранява в класьор към книгата за 

решенията на педагогическия съвет.  

Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора по чл. 39 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, което задължително се запознава с 

предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, срока за 

съхранение и формата на водене на документа, съгласно Приложение № 2 към Наредба 

№ 8 от 11.08.2016 г. и указанията за нейното водене.   

 

Задължения на длъжностното лице: 
1. Водене на протокол по време на заседанията на педагогическия съвет, с отразена 

пълна, коректна и точна информация. Всеки протокол включва:  

 пореден номер, като номерацията започва с № 1 от началото на всяка учебна 

година (15 септември);  

 дневен ред на заседанието; отсъстващи членове на педагогическия съвет и 

причините за отсъствието;  

 обсъждания по време на заседанието (отразяват се систематизирано, но пълно 

и точно, като се следи за правилно предаване на смисъла на направените изказвания); 
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 взетите решения, с включена информация за резултатите от гласуването и 

определените срокове и отговорни лица за изпълнението. 

Протоколът от заседанието на ПС се изготвя в 10-дневен срок от провеждането на 

заседанието. Протоколът се подписва от изготвилото го лице и се заверява с подписа на 

директора и печата на институцията. Класьорът с протоколите от заседанието е 

неразделна част от Книгата за решенията на ПС. 

 

2. Водене на книга за решенията на педагогическия съвет  

В началото на учебната година в книгата се вписва поименният списък на членовете на 

педагогическия съвет.  

Решенията, взети от педагогическия съвет, се вписват на ръка със син химикал в книгата 

за решенията на педагогическия съвет най-късно до 10 дни след деня на заседанието, 

подписват се и в същия ден книгата се поднася на директора за подпис и печат на 

училището.  

Определеното длъжностно лице (секретар на педагогическия съвет) задължително се 

запознава с функциите и правомощията на педагогическия съвет съгласно чл. 263 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, които се вземат предвид при 

вписване на съдържанието на протоколите и решенията на педагогическия съвет.  

Спазват се общите изисквания към попълването на документите съгласно Раздел V, 

Глава трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование, а именно: 

При въвеждането на книгата тя се прошнурова. Когато не е номерирана фабрично, се 

номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната страница 

се отбелязват датата на започване и приключване на книгата. Номерацията на 

решенията и протоколите започва с № 1 в началото на всяка учебна година.  

Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор 

на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират с червен химикал, като 

длъжностното лице, допуснало грешката, задрасква с една хоризонтална черта 

сгрешения текст, вписва в близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, 

под който се подписва директорът и се полага печатът на училището. 

Съхранение: 

До приключването си Книгата за решенията на педагогическия съвет и протоколите от 

заседанията се съхраняват в кабинета на директора, след което се съхраняват в архива на 

училището със срок 20 години.  

Срокът за съхранение се отчита от датата на приключването на документа. 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

ПРАВИЛА 

за водене на Дневник за входяща кореспонденция и Дневник с изходяща 

кореспонденция и съответни класьори с кореспонденцията 

 

 

Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето на документа 

 

 Чл. 26 – 27, Раздел ІІ и Раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, Глава трета – Документи и т. 5 от Приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

 

Основни положения: 

Дневникът за входяща кореспонденция е документ за дейността на институцията, който 

е предназначен за регистриране на входящата кореспонденция в образователната 

институция. В класьор към дневника се съхраняват документите от входящата 

кореспонденция на училището.  

Дневникът за изходяща кореспонденция е документ за дейността на институцията, 

предназначен за регистриране на изходящата кореспонденция в образователната 

институция. В класьор към дневника се съхраняват екземпляри от изходящата 

кореспонденция на училището.  

Дневниците са освободени от графичен дизайн. Съдържат реквизити, определени в 

приложение № 2 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование.  

Дневниците се водят от длъжностно лице, определено със заповед на директора по чл. 

39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, което задължително се запознава с 

предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, срока за 

съхранение и формата на водене на документа, съгласно Приложение № 2 към Наредба 

№ 8 от 11.08.2016 г. и указанията за тяхното водене.  
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Задължения на длъжностното лице: 

1. Регистриране в дневника за входяща кореспонденция на всички документи, които 

постъпват в училището; регистриране в дневника за изходяща кореспонденция на 

изходящите от училището документи.  

2. Стриктно попълване в дневниците на всички предвидени реквизити: 

регистрационен номер (вх./изх.), дата; вид документ и кратко съдържание; данни за 

кореспондента; резолюция; движение на документа; индекс за класиране; срок за 

съхранение. Входящият (изходящият) номер се отразяват и на съответния документ.  

3. Водене като неразделна част към дневника за входяща кореспонденция на класьор 

с входящата кореспонденция и водене като неразделна част към дневника за изходяща 

кореспонденция на класьор с екземпляри от изходящата кореспонденция. Документите 

се подреждат в класьорите в последователност, еднаква с тази дневника. 

 

Спазват се общите изисквания към попълването на документите съгласно Раздел V, 

Глава трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование, а именно:  

При въвеждането си дневниците се прошнуроват. Когато не са номерирани фабрично, 

се номерират на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната 

страница се отбелязват датата на започване и приключване на дневника. Номерацията 

на регистрираните документи в дневника за входяща кореспонденция и в дневника за 

изходяща кореспонденция започва с № 1 в началото на всяка учебна година. 

Дневникът се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с 

коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

При отстраняване на допусната грешка длъжностното лице, допуснало грешката, с 

червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст, вписва в 

близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, под който се подписва 

директорът и се полага печатът на училището. 

 

Съхранение:  

До приключването си Дневникът за входяща кореспонденция и Дневникът за изходяща 

кореспонденция и съответните класьори към тях се съхраняват в канцеларията на 

училището, след което се съхраняват в архива със срок 10 години.  

Срокът за съхранение се отчита от датата на приключването на документите. 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

ПРАВИЛА 

 

за водене на Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години 

 

Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето и съхранението на 

документа: 

 Чл. 26 – 27, Раздел ІІ, Глава трета и т. 12 от Приложение № 2 към Наредба № 

8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното 

и училищното образование.  

 Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Основни положения: 

Книгата за подлежащите на задължително обучение до 16 години възраст е документ за 

дейността на институцията с предназначение за водене на отчет на децата и учениците 

от задължителната за обучение възраст в подготвителните групи и в класовете до 

навършване на 16-годишна възраст. Книгата се води на образец с номенклатурен номер 

3-18.  

Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора по чл. 39 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, което задължително се запознава с 

предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, срока за 

съхранение и формата на водене на документа, съгласно Приложение № 2 към Наредба 

№ 8 от 11.08.2016 г. и указанията за нейното водене. 

 

Задължения на длъжностното лице: 

 Отразяване в книгата на данни за записаните и отписаните (преместилите се в 

други училища/детски градини) деца и ученици, подлежащите на задължително 

обучение. 

 Децата и учениците се вписват по години на раждане, по реда на записването им, 

с пълни, точни и коректни данни. За всяка година се съставя отделна номерация. След 

списъка се оставя достатъчно място за записване на придошлите от други 

училища/детски градини, родени пред същата година. 

 Деца и ученици, преместени в училището по време на учебната година, се вписват 

в книгата до три дни след приемането им. В същия срок в книгата се отразяват данните 

и за напусналите училището деца/ученици. Данните за децата/учениците се актуализират 

всяка учебна година най-късно до десет дни след започване на учебната година.  
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Спазват се общите изисквания към попълването на документите съгласно Раздел V, 

Глава трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование, а именно: 

При въвеждането на книгата тя се. Когато не е номерирана фабрично, се номерира на 

ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната страница се 

отбелязват датата на започване и приключване на книгата.  

Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с 

коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират, като длъжностното лице, 

допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения 

текст, вписва в близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, под който се 

подписва директорът и се полага печатът на училището. 

Съхранение: 

До приключването си Книгата за подлежащите на задължително обучение до 16 години 

се съхранява в кабинета на ЗДУД, след което се съхранява в архива на училището със 

срок 50 години.   

Срокът за съхранение се отчита от датата на приключването на документа.  

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ПРАВИЛА 

за водене на Книга за регистриране на даренията 

и класьор със свидетелствата за даренията 

 

 

Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето на документа 

 Чл. 26 – 27, Раздел ІІ, Раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, Глава трета – Документи и т. 6 и т. 7 от Приложение № 

2 към Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

 

Основни положения: 

Книгата за регистриране на даренията и класьорът със свидетелства за даренията са 

документи за дейността на институцията. Книгата се води на образец с номенклатурен 

номер 3-67. Свидетелството за дарение е освободено от графичен дизайн, с определени 

реквизити, съгласно приложение № 2 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование.  

Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора по чл. 39 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование (председателят на комисията по даренията), 

което задължително се запознава с предназначението, съдържанието на информацията в 

основни реквизити, срока за съхранение и формата на водене на документа, съгласно 

Приложение № 2 към Наредба № 8 от 11.08.2016 г. и указанията за нейното водене.  

 

Задължения на длъжностното лице: 

1. Регистриране на всяко дарение, постъпващо в училището. Изискваните реквизити 

в Книгата за регистриране на даренията се попълват пълно, точно и прецизно. 

2. Задължителна информация, която се вписва за всяко дарение: номер по ред; дата 

на постъпване на дарението; данни за дарителя; вид на дарението; количество; стойност; 

воля на дарителя; № и дата на счетоводния документ; подпис на председателя на 

комисията по даренията; подпис на директора.  

3. Към Книгата за регистриране на даренията като неразделна част се води класьор 

със свидетелствата за дарение от председателя на комисията по даренията. За всяко 

извършено и регистрирано дарение се издава свидетелство за дарение в два еднообразни 
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екземпляра – един за дарителя и един за класьора към книгата за регистриране на 

даренията. Поредният номер на свидетелството трябва да отговаря на поредния номер на 

дарението, вписано в Книгата за регистриране на даренията. Спазват се изискванията по 

отношение реквизитите на свидетелството за дарение съгласно Приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. Свидетелството за дарение задължително 

се подписва от дарителя, председателя на комисията по приемане на даренията и от 

директора на училището. 

 

Спазват се общите изисквания към попълването на документите съгласно Раздел V, 

Глава трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите, а именно: 

 

При въвеждането на книгата тя се прошнурова. Когато не е номерирана фабрично, се 

номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната страница 

се отбелязват датата на започване и приключване на книгата. 

Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор 

на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират с червен химикал, като 

длъжностното лице, допуснало грешката, задрасква с една хоризонтална черта 

сгрешения текст, вписва в близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, 

под който се подписва директорът и се полага печатът на училището.  

 

Съхранение:  

До приключването си Книгата за регистриране на даренията се съхранява в кабинета на 

ЗДУД, след което книгата и класьорът със свидетелствата за дарения към нея се 

съхраняват за срок от 20 години. 

Срокът за съхранение се отчита от датата на приключването на документа. 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

ПРАВИЛА 

за водене на Книга за регистриране на заповедите на директора и оригиналните 

заповеди за дейността и по трудовите правоотношения 

 

 

 

Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето и съхранението на 

документа:  

 Чл. 26 – 27, Раздел ІІ и Раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, Глава трета – Документи и т. 2 от Приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

 Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Основни положения: 

Книгата за регистриране на заповедите на директора и оригиналните заповеди за 

дейността и по трудовите правоотношения е документ за дейността на институцията, 

която е предназначена за регистриране на заповедите, издадени от директора на 

институцията.  

Книгата е освободена от графичен дизайн. Съдържа реквизити, определени в 

приложение № 2 на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование.  

Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора по чл. 39 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, което задължително се запознава с 

предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, срока за 

съхранение и формата на водене на документа, съгласно Приложение № 2 към Наредба 

№ 8 от 11.08.2016 г. и указанията за нейното водене. 

 

Задължения на длъжностното лице: 

1. Регистриране на заповедите, издадени от директора на училището. 

2. Пълно, коректно и точно попълване на реквизитите в книгата, както следва: номер 

на заповед; дата на издаване; основанието за издаване; относно (кратко описание на 

съдържанието). След регистриране на заповедта книгата се поднася за подпис на 

директора.  
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3. Номерацията на заповедите започва от началото на учебната година – 15.09. (за 

спортните училища – 01.09.). 

4. Оригиналите на издадените заповеди се класират в класьори, както следва: за 

дейността на институцията и по трудовите правоотношения. Класьорите са неразделна 

част от книгата за регистриране заповедите на директора. Всяка заповед в книгата и в 

съответните класьори се подписва от директора и се подпечатва с кръглия печат. 

Спазват се общите изисквания към попълването на документите съгласно Раздел V, 

глава Трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование, а именно: 

При въвеждането на книгата тя се прошнурова. Когато не е номерирана фабрично, се 

номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната 

страница се отбелязват датата на започване и приключване на книгата. Номерацията 

на заповедите в книгата започва с № 1 в началото на всяка учебна година.  

Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с 

коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират, като длъжностното лице, 

допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения 

текст, вписва в близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, под който се 

подписва директорът и се полага печатът на училището. 

Съхранение: 

До приключването си Книгата за регистриране на заповедите на директора и 

оригиналните заповеди за дейността и по трудовите правоотношения се съхраняват в 

канцеларията на училището, след което документите са съхраняват, както следва:  

 Книгата за регистриране заповедите на директора – 20 години. 

 Класьор със заповеди за дейността на институцията – 20 години. 

 Класьор със заповеди по трудовите правоотношения – 50 години.  

  

 Срокът за съхранение се отчита от датата на приключването на документа. 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ПРАВИЛА 

за водене на Книга за резултатите от изпитите на учениците 

 

 

Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето на документа 

 

 Чл. 26 – 27, Раздел ІІ, Раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, Глава трета – Документи и т. 11 от Приложение № 2 

към Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

 

Основни положения: 

Книгата за резултатите от изпитите на учениците е документ за дейността на 

институцията. Книгата е предназначена за вписване на резултатите на учениците от I 

клас до завършване на основно образование в самостоятелна, индивидуална, 

комбинирана, задочна и дистанционна форма на обучение.  

Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора по чл. 39 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, което задължително се запознава с 

предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, срока за 

съхранение и формата на водене на документа съгласно Приложение № 2 към Наредба 

№ 8 от 11.08.2016 г. и указанията за нейното водене. 

 

Задължения на длъжностното лице: 

1. Водене на книгата на образец с номенклатурен номер 3-90. 

2. В книгата се вписват: 

 форма на обучение; 

 общи сведения за ученика; 

 резултати от изпитите; 

 решение на педагогическия съвет.  

3. Вписване на резултатите на учениците от I клас до завършване на основно 

образование в самостоятелна, индивидуална, комбинирана, задочна и дистанционна 

форма на обучение. Данните се отразяват при познаване и спазване на изискванията за 
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организацията на самостоятелна, индивидуална, комбинирана, задочна и дистанционна 

форма на обучение, учебните планове, по които се обучават учениците и определените 

на училищно ниво ред и условия за организацията на тяхното обучение. 

4. Данните в книгата се попълват въз основа на данните от протоколите от 

проведените изпити за ученици в самостоятелна, индивидуална, комбинирана, задочна и 

дистанционна форма на обучение. 

 

Спазват се общите изисквания към попълването на документите съгласно Раздел V, 

Глава трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование, а именно:  

При въвеждането на книгата тя се прошнурова. Когато не е номерирана фабрично, се 

номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната страница 

се отбелязват датата на започване и приключване на книгата.   

Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор 

на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. 

Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират, като длъжностното лице, 

допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения 

текст (оценка), вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа 

си, под който се подписва директорът и се полага печатът на училището. 

 

Съхранение:  

До приключването си Книгата за резултатите от изпитите на учениците се съхранява в 

канцеларията на училището, след което се съхранява в архива на училището със срок 50 

години.  

Срокът за съхранение се отчита от датата на приключването на документа.  

 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

ПРАВИЛА 

 

за водене на Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения 

 

 

Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето и съхранението на 

документа:  

 Чл. 26 – 27, Раздел ІІ, Раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, Глава трета – Документи и т. 28 от Приложение № 2 

към Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

 Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Основни положения: 
Регистрационната книга за издадените дубликати на удостоверения е предназначена за 

регистриране на дубликати на удостоверения, включително и дубликати на 

удостоверения за валидиране.  

Регистрационната книга е с номенклатурен номер 3-78Б. 

Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора по чл. 39 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, което задължително се запознава с 

предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, срока за 

съхранение и формата на водене на документа, съгласно Приложение № 2 към Наредба 

№ 8 от 11.08.2016 г. и указанията за нейното водене. 

Задължения на водещия регистрационната книга/и 
В книгите се вписват:  

 номер по реда на издаване на дубликата;  

 регистрационен номер по ред за годината на издаване на дубликата;  

 датата на регистриране на дубликата;  

 лични данни на ученика; 

 вид на издавания дубликат; 

 данни за оригинала на документа; 

 подпис на лицето при получаване на дубликата. 
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Всички вписани данни следва да са абсолютно точни и съответстващи на личните 

документи на учениците и на училищните документи, свързани с тяхното обучение 

– училищни учебни планове, дневници на паралелките, Главна книга и др.  

При воденето на Регистрационната книга за издадените дубликати на удостоверения се 

спазват общите изисквания към попълването на документите, съгласно Раздел V, Глава 

трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, а именно: 

При въвеждането на книгата тя се прошнурова. Когато не е номерирана фабрично, се 

номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната 

страница се отбелязват датата на започване и приключване на книгата. Номерацията 

на регистрираните документи в книгата започва с № 1 от началото на всяка учебна 

година.  

Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с 

коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират, като длъжностното лице, 

допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения 

текст, вписва в близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, под който 

се подписва директорът и се полага печатът на училището. 

Съхранение: 

До приключването си Регистрационната книга за издадените дубликати на 

удостоверения се съхранява в канцеларията на училището, след което се съхранява в 

архива на училището със срок 50 години.  

Срокът за съхранение се отчита от датата на приключването на документа. 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

ПРАВИЛА 

за водене на Летописна книга 

 

Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето и съхранението на 

документа:  

 Чл. 26 – 27, Раздел ІІ, Раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, Глава трета – Документи и т. 8 от Приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

 Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

Основни положения: 

Летописната книга е документ за дейността на институцията, в който се регистрират и 

отразяват важни събития и факти от историята и развитието на институцията.  Книгата 

е освободена от графичен дизайн. 

Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора по чл. 39 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование, което задължително се запознава с 

предназначението, съдържанието на информацията в основни реквизити, срока за 

съхранение и формата на водене на документа, съгласно Приложение № 2 към Наредба 

№ 8 от 11.08.2016 г. и указанията за нейното водене.  

 

Задължения на длъжностното лице: 

1. Водене на Летописната книга на образователната институция, в която се 

регистрират и отразяват важните събития и факти от нейната история и развитие. 

2. Летописната книга се води по учебни години. За всяка учебна година се прави 

обзор на развитието и функционирането на образователната институции в следните 

направления: обществено-политически, икономически и културен контекст, в който 

функционира институцията; основни образователни приоритети на местно, областно 

и национално ниво; брой ученици/деца, брой паралелки/групи, брой педагогически 

специалисти  за учебната година, директор; профили, професии/специалности, учебни 

планове и програми, по които се осъществява обучението; нововъведения в 

образователния процес, значими промени/подобрения на материалната база; създадени 

партньорства с лица/организации; отбелязани годишнини и проведени  събития с 

важно значение за институцията. Събитията се представят коректно и точно и се прави 
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реалистична и обективна оценка за влиянието на институцията върху обществено-

културния живот в населеното място/регион.  

Спазват се общите изисквания към попълването на документите съгласно Раздел V, 

Глава трета от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование, а именно: 

При въвеждането на книгата тя се прошнурова. Когато не е номерирана фабрично, се 

номерира на ръка със син химикал в горния десен ъгъл на листа. На титулната 

страница се отбелязват датата на започване и приключване на книгата. 

Книгата се попълва със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с 

коректор на фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри.  

Допуснати грешки при попълване на книгата се коригират с червен химикал, като 

длъжностното лице, допуснало грешката, задрасква с една хоризонтална черта 

сгрешения текст, вписва в близост верния текст, фамилията си и полага подписа си, 

под който се подписва директорът и се полага печатът на училището. 

Съхранение: 

До приключването си Летописната книга се съхранява в кабинета на директора, след 

което книгата се съхранява със срок постоянен.  

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ПРАВИЛА 

за електронно водене на дневник на група 

 

 

I. Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето, разпечатването и 

съхранението на документа:  

1. Чл. 26 – 27, раздел ІІ, раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, глава Трета – Документи и т.18 от приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

2. Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование за 

определяне на длъжностното лице, което изготвя/води документа; мястото на 

съхранение на документа до приключването му; редът за предаване, съхраняване и 

използване в архива на институцията след приключване на документа. 

3. Чл. 40 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването след 

приключване на съответната учебна година дневникът: 

 да се разпечата, да се подпише от длъжностното лице, определено със заповед 

да го води, и от директора и да се положи печатът на институцията или 

 да се архивира в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“, подписан 

с електронния подпис на директора. 

4. Чл. 9, ал. 4 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването 

информацията да се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (OB, L 119, 4.5.2016 г.), Закона за защита на 

личните данни, Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с ПМС 

№ 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредбата за минималните изисквания за 

мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 

2019 г.). 
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II. Основни положения: 

1. Дневникът на група е официален документ, в който се отразяват дейностите в 

група/организационна педагогическа форма за една учебна година в училище, 

общежитие, център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), Национален дворец на 

децата (НДД). Води се в електронен раздел, съответстващ на образец с номенклатурен 

номер 3-63.  

2. За воденето на дневника е избрано интернет приложение Shkolo, което интегрира 

в обща уеб-платформа функционалността на дневниците от приложение № 2 към чл. 7, 

т. 2 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. и може да се ползва през всички стандартни 

интернет браузъри. 

3. Дневникът има система за идентификация и автентификация на всеки отделен 

потребител, както и нива на достъп (директор, администратор, учител, ученик, родител). 

За осъществяване на достъп до електронния дневник потребителите използват профил, 

защитен с парола. Паролата не се запаметява на служебните технически устройства. След 

приключване на работата в електронния дневник се излиза от профила. 

4. Дневникът се води от администратор, определен със заповед, учителя в група за 

целодневна организация на учебния ден/възпитателя на групата/друг педагогически 

специалист в училище, ЦПЛР, НДД. Стриктно се спазват указанията за водене на 

дневника.  

5.  

III. Задължения на администратора на начален етап: 

1. В началото на учебната година импортира в приложението на електронния 

дневник данните от Списък-образец № 1/Списък-образец № 3. Администраторът следва 

да предприеме качването, когато всички данни от предходната учебна година са 

архивирани и архивът е качен в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“, 

подписани с електронен подпис на директора. 

2. Генерира дневници на групите и задава настройки за групите и дневния режим. 

3. Регистрира или потвърждава регистрацията на служителите в институцията, 

които към момента нямат профили в електронния дневник и за които е предвидена 

регистрация. Добавя съответни роли на регистрираните служители. 

4. Въвежда учителите/възпитателите и дейностите, които те осъществяват. 

5. При промяна на данните в Списък-образец № 1/Списък-образец № 3 отразява 

промените в електронния дневник – добавя и отписва ученици от групите, сменя 

напуснал учител/възпитател и др. 

6. Отразява данни за отсъстващи и заместващи учители/възпитатели. 

7. Отразява информация за неучебните дни. 

8. Изготвя справки от системата на електронния дневник. 

 

IV. Задължения на педагогическите специалисти, които осъществяват дейности в 

групата: 

1. В началото на учебната година учителят/възпитателят на 

групата/педагогическият специалист създава организация за събиране на общите 

сведения за учениците: трите имена на детето/ученика; адрес; дата и година на раждане; 

основание за приемане и № на документа; дата на постъпване в групата; сведения за 

родителите/настойниците – трите имена, адрес и телефони на родителите/настойниците; 

име, адрес и телефон на лицето, при което детето/ученикът пребивава в извънучебно 

време; училище, клас, паралелка; име и фамилия, телефони на учителя/възпитателя.  

2. Учителят/възпитателят на групата/педагогическият специалист предоставя на 

администратора данните за отразяване в първоначалната база данни и впоследствие 

въвежда допълнителната информация в дневника на групата. Информацията за групите 



и учениците за началото на учебната година се въвежда не по-късно от 10 дни след 

началото на учебна година. 

3. Предоставя на учениците в групата и родителите/настойниците им информация 

за електронния дневник – адресът за достъп до приложението, процесът на регистрация 

на съответните потребители и възможностите, които дава. 

4. Одобрява заявките за регистрация в електронния дневник на учениците в групата 

и родителите/настойниците им. Добавя информация за родител/настойник за всеки 

ученик. 

5. Въвежда в дневника на групата утвърдените седмичен и дневен брой часове за 

всяка от дейностите от целодневната организация на учебния ден. 

6. При необходимост и след постъпване на легитимна информация и/или документи, 

редактира данните за учениците в групата.  

7. В началото на всяка дейност я отразява в електронния дневник като взета и вписва 

темата. Проведените дейности се отразяват конкретно и точно. Отбелязват се 

присъствията при индивидуални дейности или отсъствията при групови дейности. 

Погрешно отразени данни могат да бъдат изтрити или редактирани от педагогическия 

специалист, който ги е въвел, но за извършеното действие остава следа в системата на 

електронния дневник. Отсъствията се отбелязват ежедневно (за всеки конкретен час от 

проведените дейности). 

8. В случай на напускане на ученик от групата, отразява в електронния дневник 

датата на напускане.  

9. След приключване на учебната година учителят/възпитателят на групата е длъжен 

да оформи напълно дневника, да го разпечата, да потвърди достоверността на 

информацията, подписвайки го на последната страница, и да го предаде на директора. 

Дневникът се съхранява 5 години след учебната година, за която е воден.  

 

Внимание: На 5-о число на всеки месец електронният дневник се заключва – не могат 

да се правят корекции за предходния месец/и. Часове, които не са отбелязани като взети 

се считат за невзет час и не се изплащат на съответния педагогически специалист. 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

ПРАВИЛА 

за електронно водене на дневник І – ІІІ клас 

 

 

I. Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето, разпечатването и 

съхранението на документа:  

1. Чл. 26 – 27, раздел ІІ, раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, глава Трета – Документи  и т. 15 от приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

2. Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование за определяне на длъжностното лице, което изготвя/води документа; 

мястото на съхранение на документа до приключването му; редът за предаване, 

съхраняване и използване в архива на институцията след приключване на документа. 

3. Чл. 40 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването след 

приключване на съответната учебна година дневникът: 

 да се разпечата, да се подпише от длъжностното лице, определено със заповед да 

го води, и от директора и да се положи печатът на институцията или 

 да се архивира в модул "Институции" от НЕИСПУО във формат „pdf“, подписан 

с електронния подпис на директора. 

4. Чл. 9, ал. 4 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването 

информацията да се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (OB, L 119, 4.5.2016 г.), Закона за защита 

на личните данни, Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с 

ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредба за минималните изисквания 

за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 

59 от 2019 г.) 

 

II. Основни положения: 
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Дневникът за І – ІІІ клас е официален документ, в който се вписва информацията за 

образователния процес в една паралелка за една учебна година в училищата. Води се в 

електронен раздел, съответстващ на образец с номенклатурен номер 3-14.  

За воденето на дневника е избрано интернет приложение Skolo, което интегрира в обща 

уеб-платформа функционалността на дневниците от приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. и може да се ползва през всички стандартни интернет 

браузъри. 

Дневникът има система за идентификация и автентификация на всеки отделен 

потребител, както и нива на достъп (директор, администратор, учител, ученик, родител). 

За осъществяване на достъп до електронния дневник потребителите използват профил, 

защитен с парола. Паролата не се запаметява на служебните технически устройства. 

След приключване на работата в електронния дневник се излиза от профила. 

Дневникът се води от администратор, определен със заповед, класен ръководител и 

всеки учител, който преподава в паралелката. Стриктно се спазват указанията за водене 

на дневника.  

III. Задължения на администраторите за начален и прогимназиален етап: 

1. В началото на учебната година импортира (качва) в приложението на 

електронния дневник данните от Списък-образец № 1. Администраторът следва да 

предприеме качването, когато всички данни от предходната учебна година са 

архивирани и архивът е качен в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“, 

подписани с електронен подпис на директора. 

2. Генерира дневници на паралелките и задава допълнителни настройки за 

паралелките, групите и дневния режим. 

3. Регистрира или потвърждава регистрацията на служителите в училището, които 

към момента нямат профили в електронния дневник и за които е предвидена 

регистрация. Добавя съответни роли на регистрираните служители. 

4. Въвежда учителите и учебните предмети, по които преподават, в дневниците на 

паралелките.  

5. При промяна на данните в Списък-образец № 1 отразява промените в електронния 

дневник – добавя и премества ученици, сменя напуснал учител и др. 

6. Отразява данни за отсъстващи учители и заместващи учители. 

7. Отразява лекторските часове в електронния дневник. 

8. Отразява информация за неучебните дни. 

9. Изготвя справки от системата на електронния дневник. 

 

IV. Задължения на класния ръководител: 

1. В началото на учебната година: 
1.1. Създава организация за събиране на общите сведения за учениците: трите имена 

на ученика, дата и година на раждане, месторождение, адрес на ученика и телефон, 

пореден номер от записа за ученика в Книгата за подлежащи на задължително обучение 

до 16 години; данни за избраните учебни предмети за изучаване в раздел Б и раздел В/Г 

на учебния план; дейности по интереси; име и фамилия на родител (настойник) на 

ученика, който ще се регистрира в системата на електронния дневник, адрес, телефон; 

фамилно име и телефон на личния лекар. 

1.2. Предоставя на администратора данните за отразяване в първоначалната база 

данни и впоследствие въвежда допълнителната информация в дневника на паралелката. 

Информацията за паралелките и учениците за началото на учебната година се въвежда 

не по-късно от 10 дни след началото на учебна година. 

1.3. Предоставя информация на учениците в паралелката и родителите им за 

електронни дневник, адреса за достъп до приложението, процеса на регистрация на 



съответните потребители и възможностите, които дава за проследяване на постиженията 

– оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи. 

1.4. Одобрява заявките за регистрация в електронния дневник на учениците в 

паралелката и родителите им. Добавя информация за родител за всеки ученик. 

1.5. Въвежда информация за личния лекар на всеки ученик от паралелката. 

1.6. Посочва данни (пореден номер) от Книгата за подлежащите на задължително 

обучение до 16 години. 

1.7. Отразява информация за формата на обучение на учениците в паралелката. 

1.8. Отразява в дневника учениците със специални образователни потребности. 

1.9. Въвежда информация за дейностите за занимания по интереси.  

2. В началото на всеки срок: 

2.1. Добавя дневния режим за паралелката и седмичното разписание, утвърдено от 

директора на училището за съответния учебен срок. 

2.2. Добавя графика за контролните работи на паралелката, след утвърждаването му 

от директора на училището. 

3. През учебната година: 

3.1. При необходимост и след постъпване на легитимна информация и/или 

документи, редактира данните за учениците в паралелката.  

3.2. При преместване на ученик, класният ръководител отразява в дневника на 

паралелката информацията за преместване на ученика: номер и дата на удостоверението 

за преместване; номер и дата на съобщението за записване. 

3.3. Отразява своевременно промени, свързани със седмичното разписание. 

3.4. Въвежда информация за дейностите за преодоляване на обучителни затруднения. 

3.5. Въвежда информацията за допълнително провеждано обучение – учебен 

предмет/и, период от графика, утвърден от директора. 

3.6. Добавя информация за родителски срещи след планирането им.  

3.7. Всяка седмица класният ръководител урежда отсъствията на учениците, 

като изисква документи, удостоверяващи причините за отсъствията. При 

администриране на отсъствията се следи дейността да се извършва преди 2-о число на 

съответния месец. За отсъствията, за които е представен легитимен документ, статусът 

се променя на „отсъствия по уважителни причини“. Закъснения не могат да бъдат 

отразявани като „отсъствия по уважителни причини“.  

3.8. Задължително внася в дневника на паралелката данни за изпратени съобщения 

до родителите на учениците. 

3.9. Своевременно отразява в дневника на паралелката данни за наложените и 

отменени санкции на учениците (ако има такива), като стриктно се вписва 

основанието за наложеното наказание, номер и дата на заповедта на директора.  

3.10. Въвежда информация за проведени срещи и разговори с родители и ученици в 

часа за консултиране на родители и ученици (втори час на класа) и др. 

4. В края на учебната година: 

След приключване на учебната година класният ръководител е длъжен да оформи 

напълно дневника, да го разпечата, да потвърди достоверността на информацията, 

подписвайки го на последната страница, и да го предаде на директора. Дневникът се 

съхранява 5 години след учебната година, за която е воден. 

 

V. Задължения на учителите, които преподават в паралелката: 

1. В началото на учебния час отбелязват съответния час като взет, вписват 

отсъстващите ученици и темата на урока. Темата на урока по чужд език се вписва на 

съответния чужд език. При необходимост отсъствие се трансформира в закъснение 

(закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие). 



Погрешно отразени отсъствия могат да бъдат изтрити от учителя, който ги е вписал, или 

от класния ръководител, но за извършеното изтриване остава следа в системата на 

електронния дневник. 

2. Резултатите от обучението се вписват за всички ученици след приключване на 

учебните занятия, като същите са разграничени на резултати от общообразователната 

подготовка и резултати от разширената подготовка.  

3. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални учебни програми, но не постигат държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка, се вписват оценки с качествен показател със следните 

абревиатури – ПИ (постига изискванията), СС (справя се), СЗ (среща затруднения). 

4. При необходимост от изтриване или редактиране на оценка, посочват 

обективните причини, наложили редакцията/изтриването. 

5. Отразяват вида на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, 

проведени с ученици от паралелката. 

6. Изпращат отзиви и информация на родителите на ученик/ученици. 

Отзив/информация, вписан по грешка, може да бъде изтрит, но за извършеното 

изтриване остава следа в системата на електронния дневник. 

7. Информират администратора при съмнения за откраднат профил или 

неоторизиран вход в системата. 

Внимание: На 5-о число на всеки месец електронният дневник се заключва – не могат 

да се правят корекции за предходния месец/и (не могат да се въвеждат теми, да се 

извиняват отсъствия и да се добавят отзиви). Часове, които не са отбелязани като взети, 

се считат за невзет час и не се изплащат на учителя. 

 

* В дневника се вписват резултатите от обучението и на учениците в индивидуална 

форма на обучение.  

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09. 2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ПРАВИЛА 

за електронно водене на дневник за ІV клас 

 

 

I. Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето, разпечатването и 

съхранението на документа:  

1. Чл. 26 – 27, раздел ІІ, раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, глава Трета – Документи  и т. 16 от приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

2. Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование за 

определяне на длъжностното лице, което изготвя/води документа; мястото на 

съхранение на документа до приключването му; редът за предаване, съхраняване и 

използване в архива на институцията след приключване на документа. 

3. Чл. 40 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването след 

приключване на съответната учебна година дневникът: 

 да се разпечата, да се подпише от длъжностното лице, определено със заповед да 

го води, и от директора и да се положи печатът на институцията или 

 да се архивира в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“, подписан 

с електронния подпис на директора. 

4. Чл. 9, ал. 4 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването 

информацията да се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (OB, L 119, 4.5.2016 г.), Закона за защита на 

личните данни, Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с ПМС 

№ 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредба за минималните изисквания за 

мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 

от 2019 г.). 
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II. Основни положения: 

Дневникът за ІV клас е официален документ, в който се вписва информацията за 

образователния процес в една паралелка за една учебна година в училищата. Води се в 

електронен раздел, съответстващ на образец с номенклатурен номер 3-16.  

За воденето на дневника е избрано интернет приложение Shkolo, което интегрира в обща 

уеб-платформа функционалността на дневниците от приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. и може да се ползва през всички стандартни интернет 

браузъри. 

Дневникът има система за идентификация и автентификация на всеки отделен 

потребител, както и нива на достъп (директор, администратор, учител, ученик, родител). 

За осъществяване на достъп до електронния дневник потребителите използват профил, 

защитен с парола. Паролата не се запаметява на служебните технически устройства. След 

приключване на работата в електронния дневник се излиза от профила. 

Дневникът се води от администратор, определен със заповед, класен ръководител и всеки 

учител, който преподава в паралелката. Стриктно се спазват указанията за водене на 

дневника.  

 

III. Задължения на администраторите за начален и прогимназиален етап: 

1. В началото на учебната година импортира (качва) в приложението на електронния 

дневник данните от Списък-образец № 1. Администраторът следва да предприеме 

качването, когато всички данни от предходната учебна година са архивирани и архивът 

е качен в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“, подписани с електронен 

подпис на директора. 

2. Генерира дневници на паралелките и задава допълнителни настройки за 

паралелките, групите и дневния режим. 

3. Регистрира или потвърждава регистрацията на служителите в училището, които 

към момента нямат профили в електронния дневник и за които е предвидена 

регистрация. Добавя съответни роли на регистрираните служители. 

4. Въвежда учителите и учебните предмети, по които преподават, в дневниците на 

паралелките.  

5. При промяна на данните в Списък-образец № 1 отразява промените в електронния 

дневник – добавя и премества ученици, сменя напуснал учител и др. 

6. Отразява данни за отсъстващи учители и заместващи учители. 

7. Отразява лекторските часове в електронния дневник. 

8. Отразява в електронния дневник информация за неучебните дни. 

9. Изготвя справки от системата на електронния дневник. 

10.  

IV. Задължения на класния ръководител: 

1. В началото на учебната година: 
1.1. Създава организация за събиране на общите сведения за учениците: трите имена 

на ученика, дата и година на раждане, месторождение, адрес на ученика и телефон, 

пореден номер от записа за ученика в Книгата за подлежащи на задължително обучение 

до 16 години; данни за избраните учебни предмети за изучаване в раздел Б и раздел В/Г 

на учебния план; дейности по интереси; име и фамилия на родител (настойник) на 

ученика, който ще се регистрира в системата на електронния дневник, адрес, телефон; 

фамилно име и телефон на личния лекар; файлове със портретни снимки на учениците 

(при електронно водене на ученическите книжки). 

1.2. Предоставя на администратора данните за отразяване в първоначалната база 

данни и впоследствие въвежда допълнителната информация в дневника на паралелката. 



Информацията за паралелките и учениците за началото на учебната година се въвежда 

не по-късно от 10 дни след началото на учебна година. 

1.3. Предоставя информация на учениците в паралелката и родителите им за 

електронния дневник, адреса за достъп до приложението, процеса на регистрация на 

съответните потребители и възможностите, които дава за проследяване на постиженията 

– оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи. 

1.4. Одобрява заявките за регистрация в електронния дневник на учениците в 

паралелката и родителите им. Добавя информация за родител за всеки ученик. 

1.5. Въвежда информация за личния лекар на всеки ученик от паралелката. 

1.6. Посочва данни (пореден номер) от Книгата за подлежащите на задължително 

обучение до 16 години. 

1.7. Отразява информация за формата на обучение на учениците в паралелката. 

1.8. Отразява в дневника учениците със специални образователни потребности. 

1.9. Въвежда информация за дейностите за занимания по интереси. 

2. В началото на всеки срок: 

2.1. Добавя дневния режим за паралелката и седмичното разписание, утвърденото от 

директора на училището за съответния учебен срок. 

2.2. Добавя графикът за контролните работи на паралелката, след утвърждаването му 

от директора на училището. 

3. През учебната година: 

3.1. При необходимост и след постъпване на легитимна информация и/или документи, 

редактира данните за учениците в паралелката.  

3.2. При преместване на ученик, класният ръководител отразява в дневника на 

паралелката информацията за преместване на ученика: номер и дата на удостоверението 

за преместване; номер и дата на съобщението за записване. 

3.3. Отразява своевременно промени, свързани със седмичното разписание. 

3.4. Въвежда информация за дейностите за преодоляване на обучителни затруднения. 

3.5. Въвежда информация за допълнително провеждано обучение – учебен предмет/и, 

период от графика, утвърден от директора. 

3.6. Добавя информация за родителски срещи след планирането им.  

3.7. Всяка седмица класният ръководител урежда отсъствията на учениците, като 

изисква документи, удостоверяващи причините за отсъствията. При администриране на 

отсъствията се следи дейността да се извършва преди 2-о число на съответния месец. За 

отсъствията, за които е представен легитимен документ, статусът се променя на 

„отсъствия по уважителни причини“. Закъснения не могат да бъдат отразявани като 

„отсъствия по уважителни причини“. 

3.8. Задължително внася в дневника на паралелката данни за изпратени съобщения 

до родителите на учениците. 

3.9. Своевременно отразява в дневника на паралелката данни за наложените и 

отменени санкции на учениците (ако има такива), като стриктно се вписва основанието 

за наложеното наказание, номер и дата на заповедта на директора.  

3.10. Въвежда информация за проведени срещи и разговори с родители и ученици в 

часа за консултиране на родители и ученици (втори час на класа) и др. 

4. В края на учебната година: 

4.1. Отразява данни за удостоверението за начален етап на основно образование 

(регистрационен номер и дата). 

4.2. След приключване на учебната година класният ръководител е длъжен да оформи 

напълно дневника, да го разпечата, да потвърди достоверността на информацията, 

подписвайки го на последната страница, и да го предаде на директора. Дневникът се 

съхранява 5 години след учебната година, за която е воден.  



V. Задължения на учителите, които преподават в паралелката: 

1. В началото на учебния час отбелязват съответния час като взет, вписват 

отсъстващите ученици и темата на урока. Темата на урока по чужд език се вписва на 

съответния чужд език. При необходимост отсъствие се трансформира в закъснение 

(закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие). 

Погрешно отразени отсъствия могат да бъдат изтрити от учителя, който ги е вписал, или 

от класния ръководител, но за извършеното изтриване остава следа в системата на 

електронния дневник. 

2. Оценките от устни и от практически изпитвания се вписват в деня на изпитването 

в раздела за текущи изпитвания, а оценките от писмени изпитвания – до две седмици 

след провеждането им. 

3. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални учебни програми, но не постигат държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка, се вписват оценки с качествен показател със следните 

абревиатури – ПИ (постига изискванията), СС (справя се), СЗ (среща затруднения). В 

тези случаи се формира само годишна оценка. 

4. В края на учебния срок учителите, преподаващи съответните учебни предмети в 

паралелката, оформят срочна оценка и я вписва в полето „Срочна оценка“. В края на 

учебната година учителите оформят годишна оценка и я вписва в полето „Годишна 

оценка“. 

5. При необходимост от изтриване или редактиране на оценка, посочват 

обективните причини, наложили редакцията/изтриването. 

6. Отразяват вида на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, проведени 

с ученици от паралелката. 

7. Изпращат отзиви и информация на родителите на ученик/ученици. 

Отзив/информация, вписан по грешка, може да бъде изтрит, но за извършеното 

изтриване остава следа в системата на електронния дневник. 

8. Информират администратора при съмнения за откраднат профил или 

неоторизиран вход в системата. 

На 5-о число на всеки месец електронният дневник се заключва – не могат да се правят 

корекции за предходния месец/и (не могат да се въвеждат теми, да се извиняват 

отсъствия и да се добавят отзиви). Часове, които не са отбелязани като взети се считат за 

невзет час и не се изплащат на учителя. 

Важно: В дневника се вписват резултатите от обучението и на учениците в индивидуална 

форма на обучение.  

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед №1169/ 14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ПРАВИЛА 

за електронно водене на дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие 

 

 

I. Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето, разпечатването и 

съхранението на документа:  

1. Чл. 26 – 27, раздел ІІ, раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, глава Трета – Документи и т. 19 от приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

2. Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование за 

определяне на длъжностното лице, което изготвя/води документа; мястото на 

съхранение на документа до приключването му; редът за предаване, съхраняване и 

използване в архива на институцията след приключване на документа. 

3. Чл. 40 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването след 

приключване на съответната учебна година дневникът: 

 да се разпечата, да се подпише от длъжностното лице, определено със заповед да 

го води, и от директора и да се положи печатът на институцията или 

 да се архивира в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“, подписан 

с електронния подпис на директора. 

 Чл. 9, ал. 4 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването 

информацията да се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (OB, L 119, 4.5.2016 г.), Закона за защита на 

личните данни, Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с ПМС 

№ 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредба за минималните изисквания за 

мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 59 

от 2019 г.). 
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II. Основни положения: 

Дневникът за дейности за подкрепа за личностно развитие на група е официален 

документ, в който се отразяват дейностите в група/организационна педагогическа форма 

и индивидуални дейности за подкрепа за личностно развитие за една учебна година. Води 

се в електронен раздел, съответстващ на образец с номенклатурен номер 3-63.1.  

За воденето на дневника е избрано интернет приложение Shkolo, което интегрира в обща 

уеб-платформа функционалността на дневниците от приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. и може да се ползва през всички стандартни интернет 

браузъри. 

Дневникът има система за идентификация и автентификация на всеки отделен 

потребител, както и нива на достъп (директор, администратор, учител, ученик, родител). 

За осъществяване на достъп до електронния дневник потребителите използват профил, 

защитен с парола. Паролата не се запаметява на служебните технически устройства. След 

приключване на работата в електронния дневник се излиза от профила. 

 

III. Задължения на администратора на начален и прогимназиален етап: 

1. В началото на учебната година импортира в приложението на електронния 

дневник данните от Списък-образец № 1/Списък-образец № 3. Администраторът следва 

да предприеме качването, когато всички данни от предходната учебна година са 

архивирани и архивът е качен в модул "Институции" от НЕИСПУО във формат "pdf", 

подписани с електронен подпис на директора. 

2. Генерира дневници за дейности за подкрепа за личностно развитие на групите и 

задава настройки за групите и дневния режим. 

3. Регистрира или потвърждава регистрацията на служителите в институцията, 

които към момента нямат профили в електронния дневник и за които е предвидена 

регистрация. Добавя съответни роли на регистрираните служители. 

4. Въвежда учител/възпитател на групата/ресурсен учител/рехабилитатор на слуха и 

говора/логопед/учител в ЦПЛР/учител в НДД/педагогически съветник/психолог или 

друг педагогически персонал. 

5. При промяна на данните в Списък-образец № 1/Списък-образец № 3, отразява 

промените в електронния дневник – добавя и отписва ученици от групите, сменя 

напуснал педагогически специалист и др. 

6. Отразява данни за отсъстващи и заместващи педагогически специалисти. 

7. Отразява информация за неучебните дни. 

8. Изготвя справки от системата на електронния дневник. 

 

IV. Задължения на педагогическия специалист, който осъществява дейности в 

групата: 

1. В началото на учебната година учител на групата/ресурсен учител/ логопед/ 

педагогически съветник създава организация за събиране на общите сведения за 

учениците: трите имена на детето/ученика; адрес; дата и година на раждане; основание 

за приемане и № на документа; дата на постъпване в групата.  

2. Съответният педагогически специалист предоставя на администратора данните за 

отразяване в първоначалната база данни и впоследствие въвежда допълнителната 

информация в дневника на групата. Информацията за групите и учениците за началото 

на учебната година се въвежда не по-късно от 10 дни след началото на учебна година. 

3. Предоставя на учениците в групата и родителите/настойниците им информация 

за електронния дневник – адресът за достъп до приложението, процесът на регистрация 

на съответните потребители и възможностите, които дава. 



4. Одобрява заявките за регистрация в електронния дневник на учениците в групата 

и родителите/настойниците им. Добавя информация за родител/настойник за всеки 

ученик. 

5. При необходимост и след постъпване на легитимна информация и/или документи, 

редактира данните за учениците в групата.  

6. Въвежда информация за седмичното разписание на групата.  

7. Води раздел „Годишна програма“ за дейностите, за които е предвидена такава. 

8. В случай на напускане на ученик от групата, отразява в електронния дневник 

датата на напускане.  

9. В началото на всяка дейност я отразява в електронния дневник като взета и вписва 

темата. Проведените дейности се отразяват конкретно и точно. Отбелязват се 

присъствията при индивидуални дейности или отсъствията при групови дейности. 

Погрешно отразени данни могат да бъдат изтрити или редактирани от педагогическия 

специалист, който ги е въвел, но за извършеното действие остава следа в системата на 

електронния дневник. Отсъствията се отбелязват ежедневно (за всеки конкретен час от 

проведените дейности). 

10. След приключване на учебната година е длъжен да оформи напълно дневника, да 

го разпечата, да потвърди достоверността на информацията, подписвайки го на 

последната страница, и да го предаде на директора. Дневникът се съхранява 5 години 

след учебната година, за която е воден.  

 

Внимание: На 5-о число на всеки месец електронният дневник се заключва – не могат 

да се правят корекции за предходния месец/и. Часове, които не са отбелязани като взети 

се считат за невзет час и не се изплащат на съответния педагогически специалист. 

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ПРАВИЛА 

за електронно водене на дневник V – VІІ клас 

 

 

I. Нормативни и други разпоредби, свързани с воденето, разпечатването и 

съхранението на документа:  

1. Чл. 26 – 27, раздел ІІ, раздел V – Общи изисквания към попълването, водене и 

издаването на документите, глава Трета – Документи  и т. 17 от приложение № 2 към 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

2. Заповед на директора по чл. 39 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование за определяне на длъжностното лице, което изготвя/води документа; 

мястото на съхранение на документа до приключването му; редът за предаване, 

съхраняване и използване в архива на институцията след приключване на документа. 

3. Чл. 40 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването след 

приключване на съответната учебна година дневникът: 

 да се разпечата, да се подпише от длъжностното лице, определено със заповед да 

го води, и от директора и да се положи печатът на институцията или 

 да се архивира в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“, подписан 

с електронния подпис на директора. 

4. Чл. 9, ал. 4 от Наредба № 8 от 11.08.2016 г. – регламентира изискването 

информацията да се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 

регламент относно защитата на данните) (OB, L 119, 4.5.2016 г.), Закона за защита 

на личните данни, Наредбата за обмена на документи в администрацията, приета с 

ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредба за минималните изисквания 

за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 

59 от 2019 г.). 
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II. Основни положения: 

Дневникът за V – ХII клас е официален документ, в който се вписва информацията за 

образователния процес в една паралелка за една учебна година в училищата. Води се в 

електронен раздел, съответстващ на образец с номенклатурен номер 3-87.  

За воденето на дневника е избрано интернет приложение Shkolo, което интегрира в обща 

уеб-платформа функционалността на дневниците от приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. и може да се ползва през всички стандартни интернет 

браузъри. 

Дневникът има система за идентификация и автентификация на всеки отделен 

потребител, както и нива на достъп (директор, администратор, учител, ученик, родител). 

За осъществяване на достъп до електронния дневник потребителите използват профил, 

защитен с парола. Паролата не се запаметява на служебните технически устройства. 

След приключване на работата в електронния дневник се излиза от профила. 

Дневникът се води от администратор, определен със заповед, класен ръководител и 

всеки учител, който преподава в паралелката. Стриктно се спазват указанията за водене 

на дневника.  

 

III. Задължения на администратора на прогимназиален етап: 

1. В началото на учебната година импортира (качва) в приложението на 

електронния дневник данните от Списък-образец № 1. Администраторът следва да 

предприеме качването, когато всички данни от предходната учебна година са 

архивирани и архивът е качен в модул „Институции“ от НЕИСПУО във формат „pdf“, 

подписани с електронен подпис на директора. 

2. Генерира дневници на паралелките и задава допълнителни настройки за 

паралелките, групите и дневния режим. 

3. Регистрира или потвърждава регистрацията на служителите в училището, които 

към момента нямат профили в електронния дневник и за които е предвидена 

регистрация. Добавя съответни роли на регистрираните служители. 

4. Въвежда учителите и учебните предмети, по които преподават, в дневниците на 

паралелките.  

5. При промяна на данните в Списък-образец № 1 отразява промените в електронния 

дневник – добавя и премества ученици, сменя напуснал учител и др. 

6. Отразява данни за отсъстващи учители и заместващи учители. 

7. Отразява лекторските часове в електронния дневник. 

8. Отразява в електронния дневник информация за неучебните дни. 

9. Изготвя справки от системата на електронния дневник. 

 

IV. Задължения на класния ръководител: 

1. В началото на учебната година: 
1.1. Създава организация за събиране на общите сведения за учениците: трите имена 

на ученика, дата и година на раждане, месторождение, адрес на ученика и телефон, 

пореден номер от записа за ученика в Книгата за подлежащи на задължително обучение 

до 16 години; данни за профил/професия, вид подготовка; данни за учебните предмети 

в раздел Б и раздел В/Г на учебния план; име и фамилия на родител (настойник) на 

ученика, който ще се регистрира в системата на електронния дневник, адрес, телефон; 

фамилно име и телефон на личния лекар; файлове със портретни снимки на учениците 

(при електронно водене на ученическите книжки и/или личните картони). 

1.2. Предоставя на администратора данните за отразяване в първоначалната база 

данни и впоследствие въвежда допълнителната информация в дневника на паралелката. 



Информацията за паралелките и учениците за началото на учебната година се въвежда 

не по-късно от 10 дни след началото на учебна година. 

1.3. Предоставя информация на учениците в паралелката и родителите им за 

електронния дневник, адреса за достъп до приложението, процеса на регистрация на 

съответните потребители и възможностите, които дава за проследяване на постиженията 

– оценки, отсъствия, отзиви, програма, домашни работи. 

1.4. Одобрява заявките за регистрация в електронния дневник на учениците в 

паралелката и родителите им. Добавя информация за родител за всеки ученик. 

1.5. Въвежда информация за личния лекар на всеки ученик от паралелката. 

1.6. Посочва данни (пореден номер) от Книгата за подлежащите на задължително 

обучение до 16 години. 

1.7. Отразява информация за формата на обучение на учениците в паралелката. 

1.8. Отразява в дневника учениците със специални образователни потребности. 

1.9. Въвежда информация за дейностите за занимания по интереси. 

2. В началото на всеки срок: 

2.1. Добавя дневния режим за паралелката и седмичното разписание, утвърденото от 

директора на училището за съответния учебен срок. 

2.2. Добавя графикът за контролните и класни работи на паралелката, след 

утвърждаването му от директора на училището. 

3. През учебната година: 

3.1. При необходимост и след постъпване на легитимна информация и/или 

документи, редактира данните за учениците в паралелката.  

3.2. При преместване на ученик, класният ръководител отразява в дневника на 

паралелката информацията за преместване на ученика: номер и дата на удостоверението 

за преместване; номер и дата на съобщението за записване. 

3.3. Отразява своевременно промени, свързани със седмичното разписание. 

3.4. Въвежда информация за дейностите за преодоляване на обучителни затруднения. 

3.5. Добавя информация за родителски срещи след планирането им.  

3.6. Всяка седмица класният ръководител урежда отсъствията на учениците, 

като изисква документи, удостоверяващи причините за отсъствията. При 

администриране на отсъствията се следи дейността да се извършва преди 2-о число на 

съответния месец. За отсъствията, за които е представен легитимен документ, статусът 

се променя на „отсъствия по уважителни причини“. Закъснения не могат да бъдат 

отразявани като „отсъствия по уважителни причини“. 

3.7. Задължително внася в дневника на паралелката данни за изпратени съобщения 

до родителите на учениците. 

3.8. Своевременно отразява в дневника на паралелката данни за наложените и 

отменени санкции на учениците, като стриктно се вписва основанието за наложеното 

наказание, номер и дата на заповедта на директора.  

3.9. Въвежда информация за проведени срещи и разговори с родители и ученици в 

часа за консултиране на родители и ученици (втори час на класа) и др. 

4. В края на срока/учебната година: 

4.1. Внася информация за резултатите от редовните първа и втора поправителна 

сесия, от допълнителна сесия (ако има такава) и окончателните резултати – завършва, 

остава за ученик/ученици от паралелката, които полагат поправителни изпити. 

4.2. Въвежда информация за резултати от други проведени изпити. 

4.3. Внася резултатите от националните външни оценявания или държавните 

зрелостни изпити за всички явили се ученици. 

4.4. Отразява данни за издадените документи за завършен етап и степен на 

образование (вид, регистрационен номер и дата). 



4.5. След приключване на учебната година класният ръководител е длъжен да оформи 

напълно дневника, да го разпечата, да потвърди достоверността на информацията, 

подписвайки го на последната страница, и да го предаде на директора. Дневникът се 

съхранява 5 години след учебната година, за която е воден.  

 

V. Задължения на учителите, които преподават в паралелката: 

1. В началото на учебния час отбелязват съответния час като взет, вписват 

отсъстващите ученици и темата на урока. Темата на урока по чужд език се вписва на 

съответния чужд език. При необходимост отсъствие се трансформира в закъснение 

(закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие). 

Погрешно отразени отсъствия могат да бъдат изтрити от учителя, който ги е вписал, или 

от класния ръководител, но за извършеното изтриване остава следа в системата на 

електронния дневник. 

2. Оценките от устни и от практически изпитвания се вписват в деня на изпитването 

в раздела за текущи изпитвания, а оценките от писмени изпитвания – до две седмици 

след провеждането им. 

3. На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални учебни програми, но не постигат държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка, се вписват оценки с качествен показател със следните 

абревиатури – ПИ (постига изискванията), СС (справя се), СЗ (среща затруднения). В 

тези случаи се формира само годишна оценка. 

4. В края на учебния срок учителите, преподаващи съответните учебни предмети в 

паралелката, оформят срочна оценка и я вписва в полето „Срочна оценка“. В края на 

учебната година учителите оформят годишна оценка и я вписва в полето „Годишна 

оценка“. 

5. При необходимост от изтриване или редактиране на оценка, посочват 

обективните причини, наложили редакцията/изтриването. 

6. Отразяват вида на дейностите за обща подкрепа за личностно развитие, 

проведени с ученици от паралелката. 

7. Изпращат отзиви и информация на родителите на ученик/ученици. 

Отзив/информация, вписан по грешка, може да бъде изтрит, но за извършеното 

изтриване остава следа в системата на електронния дневник. 

8. Информират администратора при съмнения за откраднат профил или 

неоторизиран вход в системата. 

Внимание: На 5-о число на всеки месец електронният дневник се заключва – не могат 

да се правят корекции за предходния месец/и (не могат да се въвеждат теми, да се 

извиняват отсъствия и да се добавят отзиви). Часове, които не са отбелязани като взети 

се считат за невзет час и не се изплащат на учителя. 

Важно: В дневника се вписват резултатите от обучението и на учениците в 

индивидуална форма на обучение.  

 

Настоящите правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, гр. Стара Загора. 



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ МИТЬО СТАНЕВ “ 

6000  ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ” № 19 

 +359 42\ 62 32 12 ; + 359 42/62 72 13 ;      e - mail ou5sz@abv.bg 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА В ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ 

„МИТЬО СТАНЕВ“ 

 

 

I. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ 

 

1. Анализът на натовареността е инструмент, чрез който образователната институция 

идентифицира реалната нужда от човешки ресурси, с оглед своевременното и 

качественото извършване на всички дейности, съставляващи учебната и неучебната 

дейности. Чрез извършването на анализа се изчислява точният недостиг на персонала 

спрямо необходимото време за извършване на дейностите. 

2. Училището след анализ взема всички възможни мерки за преодоляване на недостига от 

човешки ресурси, за да не допусне дългосрочно завишено натоварване на служителите. 

Завишеното работно натоварване, причинено от недостиг на персонал, е причина за 

нарушения на трудовата безопасност и за намаляване на ефективността на работата и 

съответно на качеството на образователния процес. 

3. Анализът на натовареността се извършва при спазване на следните принципи: 

 Служебната натовареност трябва да бъде разумна, като се отчитат всички 

компоненти на работата. 

 Промените в дейността, пораждащи допълнителна натовареност, трябва да бъдат 

в синхрон с мисията, визията и стратегическите цели на Пето основно училище „Митьо 

Станев“. 

 Индивидуалната натовареност на служителите трябва да отчита както техните 

лични нужди и потребности, така и кариерните им цели, желания за развитие и експертен 

потенциал. 

 Разпределението на задачите между служителите е разумно, справедливо и 

прозрачно. 

 Сигналите и предложенията, направени във връзка със служебната натовареност 

се вземат предвид при анализа на натовареността. 

4. Анализът на натовареността се извършва, като се вземат предвид и се спазват 

приложимите нормативни актове и държавни образователни стандарти, регламентиращи 

трудовите правоотношения, нормирането на труда, статута и професионалното развитие 

на педагогическите специалисти и организацията на образователния процес, актуалния 

колективен трудов договор и др. 

5. Анализ на натовареността се извършва, когато са налице значителни промени в 

организацията на работата, броя на класовете/групите, извършваните дейности и други 
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фактори, предполагащи промяна и в натовареността на служителите или в нуждата от 

човешки ресурс. Анализът се извършва и без да са налице значими промени, ако са налице 

сигнали за дългосрочна или периодично възникваща свръхнатовареност. 

6. Анализът на натовареността се извършва отделно за педагогическия и за 

непедагогическия персонал на образователната институция. Фокусът на анализа при 

педагогическия персонал е по отношение на работата в рамките на учебното време. По 

отношение на неучебното време анализ на натовареността на педагогическия персонал се 

извършва, ако е налице сериозна натовареност с постоянен характер, която трябва да бъде 

управлявана. 

 

II. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНИЯ ФОНД РАБОТНО ВРЕМЕ (ЕФРВ) 

 

II.1. ЕФРВ на педагогическия персонал 

1. Анализът на натовареността на педагогическия персонал взема предвид организацията 

на образователния процес. Анализът на натовареността в учебното време се извършва на 

база на средна учебна седмица, като по този начин се отчита фактът, че учебната програма 

е разработена на седмична база (седмично разписание). За всеки учебен срок се извършва 

отделен анализ на натовареността, за да се отразят разликите в учебния план и 

съответното седмично разписание. 

Анализът на натовареността на педагогическия персонал в неучебно време, ако 

служителят не е в отпуск, се извършва по начина, описан за анализ на натовареността на 

непедагогическия персонал. 

2. ЕФВР се изчислява за всеки член на педагогическия персонал поотделно, за да се 

отчетат спецификите на преподавателската работа, отделните учебни предмети и т.н. 

ЕФРВ се изчислява в часове седмично. Една средна учебна седмица включва 5 работни 

дни и съответно общо 40 часа. ЕФВР на всеки член на педагогическия персонал се 

използва като компонент при последващото изчисляване на наличния човешки ресурс. 

3. За да се изчислят часовете ЕФВР на седмична база, всеки член на педагогическия 

персонал прогнозира колко дни отпуск ще използва през съответния учебен срок. 

Предвиденият брой дни отпуска се разделя на броя работни дни в съответния срок. 

Полученият резултат се умножава по броя на общия брой часове седмично, за да се 

получи средно разпределение на броя часове отпуска, в рамките на една средна учебна 

седмица.  

4. За всеки преподавател се изчислява и прогнозираното в рамките на средна учебна 

седмица време за болнични или други случаи на отсъствие. 

5. ЕФВР се изчислява, като от общия брой часове в една средна работна седмица се 

извадят всички неприсъствени дни, изчислени съгласно т. 9 и 10. Изчисленият ЕФВР за 

всеки член на педагогическия персонал се записва в база данни и се използва за целите на 

по-нататъшните изчисления.  

 

II.2. ЕФРВ на непедагогическия персонал 

6. ЕФВР за непедагогическия персонал се изчислява отново за всеки един служител 

поотделно предвид факта, че в училището те са средно 20 служители и те като цяло 

извършват специфични за всеки отделен служител дейности. В случай че за дадена 

длъжност има назначен повече от един служител, ЕФВР може да се изчисли за 

съответната длъжност. 

7. ЕФВР за непедагогически персонал се изчислява на годишна база в човекодни. За целта, 

от общия брой човекодни в годината се изваждат всички почивни и неработни дни 

(съботи и недели, официални празници и др.). След това за всеки служител усреднено се 

изваждат прогнозният брой дни отпуска, болнични и други случаи на отсъствие. При 



изчисляване на ЕФВР за длъжност, тези дни се сумират за всички служители на 

съответната длъжност и после се разделят на техния брой, за да се получи осреднена 

стойност. 

 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ В ПЕТО ОСНОВНО 

УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“. 

 

8. Дейностите, извършвани от педагогическия персонал в Пето основно училище „Митьо 

Станев“ се определят на база на нормата за преподавателска работа, определена в 

съответния държавен образователен стандарт, както и на база на функциите на 

педагогическите специалисти, определени от държавния образователен стандарт за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. 

9. За всеки член на педагогическия персонал се изготвя списък със съответните дейности, 

определени въз основа на изискванията по т. 8, които конкретно ще извършва в рамките 

на една средна учебна седмица през съответния учебен срок.  

Описанието е стандартизирано и идентично за еднаквите длъжности, както и по даден 

предмет или функция, определени от съответните държавни образователни стандарти, от 

вътрешните правила в Пето основно училище „Митьо Станев“, длъжностни 

характеристики и др. 

В случай че член на педагогическия персонал извършва дейности, които не могат да се 

опишат стандартизирано и идентично, те се описват общо като 

„други:………(съответното описание)“. 

10. Дейностите, извършвани от непедагогическия персонал, се описват на годишна база 

за всеки един служител поотделно, а в случай че за дадена длъжност има назначен повече 

от един служител – за съответната длъжност. 

 

IV. ИЗМЕРВАНЕ НА ВРЕМЕТО, НУЖНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНА 

ДЕЙНОСТ 

 

11. За всеки член на педагогическия персонал се оценява в часове в рамките на стандартна 

учебна седмица, времето, необходимо за извършване на различните дейности и функции 

от учебната дейност, описани в списъка, изготвен по т. 8. В случай че нужното време за 

изпълнение на дейностите зависи не само от конкретния образователен предмет, но и от 

класа, на който се преподава, описанието на дейностите и оценката на нужните часове се 

извършва и по отделни класове.  

12. Препоръчително е оценката на нужното време по часове да се извършва с точност до 

първата цифра след десетичната запетая. 

13. Оценката на времето за дейностите, извършвани от непедагогическия персонал, се 

извършва в дни на годишна база. Оценката на дейности, обхващащи различни 

подпроцеси, стъпки, поддейности, се извършва по всеки подпроцес, стъпка, поддейност. 

Когато една дейност се извършва периодично и многократно по време на годината, 

времето, нужно за извършването ѝ, се изчислява на база на умножаване на времето, нужно 

за еднократна дейност по броя на извършените през годината дейности. 

14. Оценката на времето за дейностите, извършвани от непедагогическия персонал, се 

извършва за всеки един служител поотделно, а в случай че за дадена длъжност има 

назначен повече от един служител, за съответната длъжност. 

V. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СВРЪХНАТОВАРЕНОСТТА ИЛИ НА 

РАЗПОЛАГАЕМОТО ВРЕМЕ И АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА 

 



V.1. Анализ на натовареността на педагогическия персонал 

15. Анализът на натовареността на педагогическия персонал следва да се извършва с 

отчитане на индивидуалните квалификации, опит и отговорности на всеки член на 

персонала, както и при вземане предвид на спецификите на учебния процес по отношение 

на различните предмети и класове. В тази връзка, резултатите от получените 

индивидуални измервания на натовареността не трябва да се осредняват, а да се 

анализират поотделно. 

16. След като за всеки член на педагогическия персонал се подготви информацията за 

времето, нужно за извършване на дейностите, за които е отговорен, както и резултата по 

отношение на натовареността, резултатите се разглеждат от педагогическия съвет, 

анализират се и се търсят съответните решения за преодоляване на установените случаи 

на свръхнатовареност. 

17. При наличие на свръхнатовареност при преподавателската дейност на педагогическия 

персонал се разглеждат и предприемат решения за: 

 Поемане на част от преподавателската дейност от друг преподавател с нужната 

професионална квалификация, при който не е налице свръхнатовареност (има свободни 

разполагаеми часове). 

 Откриване на допълнително работно място за съответната длъжност; 

 Оптимизиране на работата по отношение на дейностите, съпътстващи основната 

преподавателска работа по конкретен предмет/клас (срещи и консултации с родители и 

ученици, водене и съхранение на документация и др.); 

 Други. 

18. При наличие на свръхнатовареност при общите административни дейности се 

разглеждат и предприемат решения за: 

 Оптимизиране и автоматизиране (чрез въвеждане на информационни технологии) 

на работата по отношение на дейностите. 

 Възлагане на определени дейности (управление на проекти, др.) на външни 

изпълнители или назначаване на служители, на които тези дейности да се вменят. 

 Други. 

 

V.1. Анализ на натовареността на непедагогическия персонал 

 

19. Когато анализът на натовареността на непедагогическия персонал покаже наличие на 

свръхнатовареност за определена длъжност, се разглеждат и предприемат решения за: 

 Оптимизиране и автоматизиране (чрез въвеждане на информационни технологии) 

на работата по отношение на дейностите. 

 Възлагане на определени дейности (управление на проекти, др.) на външни 

изпълнители или назначаване на служители, на които тези дейности да се вменят. 

 Други. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Правилата са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на 

образователната институция и влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

§ 2. При възникнала необходимост от извършване на анализ на натовареността, 

директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“ възлага със заповед реда, 

сроковете и отговорните лица за организирането и провеждането на анализа на 

натовареността. 



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ МИТЬО СТАНЕВ “ 

6000  ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ” № 19 

 +359 42\ 62 32 12 ; + 359 42/62 72 13 ;      e - mail ou5sz@abv.bg 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  
 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ТЕКУЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПОЕТИ ФИНАНСОВИ АНГАЖИМЕНТИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В  

 ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите вътрешни правила уреждат целите, обхвата, реда и начина за 

осъществяване на текущ контрол върху изпълнението на сключени договори и/или поети 

финансови ангажименти, свързани с оперативната дейност на Пето основно училище 

„Митьо Станев“.  

Чл. 2. (1) Тези правила и процедури са изготвени, за да дадат разумна увереност на 

директора на Пето основно училище „Митьо Станев“ , че рисковете, свързани с 

изпълнението на финансови ангажименти и договори са ограничени в допустими 

граници, определени в процеса на управление на риска при спазване на изискванията и 

принципите на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор 

(ЗФУКПС) и Кодекса на труда, в съответствие с новите Методически насоки по 

елементите на финансовото управление и контрол на министъра на финансите  

 (2) Тези правила се утвърждават на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 3, т. 4 от ЗФУКПС и са 

неотменен елемент от цялостната система на вътрешния контрол в Пето основно 

училище „Митьо Станев“. 

Чл. 3. Правилата имат за цел: 

 да определят дейностите, процесите и свързаните с тях решения, за които е 

необходимо извършване на текущ контрол върху изпълнението на поети финансови 

ангажименти и сключени договори; 

 да се определят служителите/длъжностните лица, които извършват текущ 

контрол; 

 да се определят изискванията за документиране на извършения текущ контрол. 

Чл. 4. Текущият контрол представлява набор от контролни мерки, организирани в 

процеса на управление на риска от ръководството на Пето основно училище „Митьо 

Станев“, с цел да предостави разумна увереност, че текущото изпълнение на 

финансовите ангажименти и сключените договори: 

1. съответстват изцяло на качеството, количеството и сроковете по клаузите на 

финансовия ангажимент или на сключения договор; 
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2. имат реален физически напредък на изпълнението, измерено със заложените в 

клаузите за поемане на финансовия ангажимент или на сключения договор междинни и 

крайни резултати и др.; 

3. имат надеждна и ефективна процедура за своевременно индикиране на 

ръководството при всички текущи и бъдещи несъответствия по тях. 

Чл.5. Текущият контрол задължително се базира на поредност и взаимовръзка от 

документална и физическа проверки чрез съпоставяне на заложените административни 

клаузи и проверка/проверки на място. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ОБЕКТИ НА ТЕКУЩ КОНТРОЛ 

 

Чл. 6. Основни дейности, които могат да подлежат на текущ контрол при решение на 

ръководството, са: 

1. Изпълнението на сключени договори за строителство, доставки на активи и 

услуги. 

2. Придобиването на активи и услуги без предварително договаряне. 

3. Отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество. 

4. Спазването на екологични разпоредби. 

5. Други дейности по преценка на ръководството, дефинирани в процеса на 

управление на риска 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

СУБЕКТИ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ 

 

Чл. 7. В процеса на осъществяване на текущия контрол участват: 

1. директорът на образователната институция или друго лице, оторизирано да 

взема съответните решения, потребител на мнението, изразено в резултат на извършения 

текущ контрол; 

2. лицата, на които е възложено неговото осъществяване; 

Чл. 8. Текущият контрол в Пето основно училище „Митьо Станев“, се осъществява от 

лице/лица, на които им е вменено като изричен ангажимент в длъжностната 

характеристика или са определени със заповед на директора на образователната 

институция. 

Чл. 9. (1) В случаите, когато текущият контрол се осъществява от повече от едно лице, 

конкретните задължения и отговорности на всяко едно от тези лица се определят 

съобразно специфичните им функции, регламентирани в длъжностните им 

характеристики и делегираните им правомощия, ако има такива. 

(2) Лицата по чл.7 не могат едновременно да имат отговорност по одобряване, 

изпълнение, осчетоводяване и контрол. 

Чл. 10. Текущият контрол се извършва чрез документални (административни) проверки 

и физически проверки на място.  

Чл. 11. Лицата, извършващи текущ контрол, имат достъп до цялата информация и всички 

документи, имащи отношение към дадената дейност или процес, включително и на 

електронен носител. 

 

 

 

 

 



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ЕТАПИ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ 

 

Чл. 12. Подготовката и организацията на дейностите по чл. 6 се инициира от съответния 

заявител в образователната институция с докладна, която съдържа информация относно: 

1. служител/и на съответния заявител, който/които ще оказва/т съдействие при изготвяне 

на документацията; 

2. служител/и по чл. 8, който ще води досие по изпълнението, ще изготвя съответните 

контролни приложения по образец, свързани с изпълнението на договора и 

разплащанията по него; 

Чл. 13. (1) Заявителят осъществява цялостния контрол и отговаря за проследяването на 

изпълнението на договорите и приемане на резултатите от тях.  

(2) Заявителят извършва окомплектоване на договора. Окомплектоването 

включва опис на наличните в досието документи, копие от договора и всички документи, 

свързани с изпълнение и приемане на резултатите по договора. 

(3) В 5-дневен срок от сключване на договора, лицето по чл. 12, т. 2, изготвя 

контролен лист, (Приложение № 1) свързан с изпълнението на договора и всички 

разплащания по него. По време на изпълнението, отговорното лице изготвя и съхранява 

всички документи, свързани с изпълнението на договора и приемането на резултатите от 

тях до приключване на изпълнението на договора. С оглед осигуряване на ефективен 

контрол и одитна следа, отговорното лице за текущия контрол по изпълнение на 

договора следва да поддържа пълно досие на изпълнението на договора и да съхранява 

цялата информация, свързана с изпълнението. 

(4) При извършване на текущия контрол лицата по чл. 8 могат да проверяват 

парични и материални ценности, записванията по счетоводството, документите и други 

подобни, касаещи изпълнението на дейностите по чл. 6.  

(5) Наличие на текущо несъответствие на дейностите по чл. 6 се установява с 

констативен протокол по образец (Приложение № 2). 

(6) За установена наличност при извършени проверки се съставят протоколи за 

установена наличност по образец (Приложение № 3).  

(7) След приключване на изпълнението или в случаите на предсрочно прекратяване на 

договора, заявителят в срок до 10 (десет) дни уведомява съответните лица за 

приключилото изпълнение или прекратяване на договора. Информацията по 

предходното изречение е необходима за предприемане на действия за освобождаване на 

евентуална гаранция за изпълнение на договора и счетоводното отразяване, в случай на 

наличен нереализиран ангажимент по договора. 

(8) При наличие на основание за налагане на неустойки или реализиране на други 

отговорности, договорени между страните, заявителят изрично отбелязва това 

обстоятелство. 

(9) Приемането на резултатите по сключените договори се осъществява от 

определените лица по чл. 12, т. 2. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

КОНСТАТИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ, НАЛАГАНЕ НА НЕУСТОЙКИ ПО 

ТЕКУЩИ ДОГОВОРИ ИПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ 
 

Чл. 14. (1) При наличие на констатирани нередности и индикатори за измама или други 

обстоятелства по налагане на неустойки и/или прекратяване на действащ договор, 

извършващият текущ контрол своевременно изготвя мотивирано предложение до 

ръководството, съдържащо следната информация: 



1. Описание на договор №, дата, предмет, срок на договора;  

2. Анализ на изпълнението до момента и основания/обосновка за 

необходимостта от налагане на неустойки и/или прекратяване;  

3. Доказателства/документи, обосноваващи причините за налагане на неустойки 

и/или прекратяване, в т.ч. и копие на контролни документи, изготвени по образец. 

(2) Мотивираното предложение, окомплектовано с всички относими документи, се 

представя с докладна записка на директора на образователната институция за резолюция. 

(3) След писмена резолюция от директора върху докладната записка, мотивираното 

предложение се насочва за изготвяне на проект на уведомително писмо за прекратяване 

и/или налагане на неустойка и уведомяване на компетентните органи при необходимост. 

(4) В случай на прекратяване на договор по взаимно съгласие на страните се изготвя 

споразумение, с което се уреждат и всички финансови задължение между страните. 

(5) Констатираните и докладвани несъответствия се отразяват в едноседмичен срок в 

риск регистъра на образователната институция с цел преоценка на риска и контролните 

дейности. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Правилата са утвърдени със Заповед № 1169/ 14.09.2021 г. на директора на Пето 

основно училище „Митьо Станев“ и влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

§ 2. В едномесечен срок от утвърждаването на правилата да се определи лицето/лицата, 

които да отговарят за извършвания текущ контрол. Правомощията да бъдат отразени в 

съответните длъжностни характеристики. 

 



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ МИТЬО СТАНЕВ “ 

6000  ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ” № 19 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  
 

 

ЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО В 

ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МИТЬО СТАНЕВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила уреждат целите, обхвата, реда и начина за 

осъществяване на последващите оценки на изпълнението (оценките), свързани с 

оперативната дейност на Пето основно училище „Митьо Станев“. 

 (2) Тези правила се утвърждават на основание чл.13, ал. 1 и ал. 3, т. 5 от ЗФУКПС и са 

неотменен елемент от цялостната система на вътрешния контрол в Пето основно 

училище „Митьо Станев. 

Чл. 2. Правилата имат за цел: 

1. да определят дейностите, процесите и свързаните с тях решения, за които е 

необходимо извършване на оценките; 

2. да се определят служителите/длъжностните лица, които извършват оценките; 

3. да се определят изискванията и редът за извършваните оценки; 

4. да отрегулират процедурите, свързани с последващите оценки до 

степен, при която рисковете са ограничени в допустимите граници, определени в процеса 

на управление на риска на образователната институция, и въз основа на което са 

определени обхватът и подходът за извършването им. 

Чл. 4. (1) Последващите оценки на изпълнението представляват проверки и свързаните 

с тях аналитични и контролни процедури, насочени към откриване на възможни грешки 

или нередности на приключил процес, договор или стопанска операция чрез специално 

събрана и анализирана информация.  

(2) При проверките се измерват количествени и качествени характеристики на планирани 

дейности и тяхното изпълнение, на база предварително определени изисквания за 

постигане на определени резултати, в това число дали ресурсите са придобити, или са 

разходвани законосъобразно и във връзка с поставените цели и нивото на постигнатите 

резултати. 

(2) Последващите оценки са предназначени да предоставят разумна увереност пред 

ръководителя на Пето основно училище „Митьо Станев“ относно: 

1. законосъобразността на предприетите действия и решения, свързани с 

придобиването или разходването на ресурси; 
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2. сравняване нивото на постигнатите резултати с поставените цели и с 

използваните средства; 

3. идентифицирането на проблеми, пропуски и слабости, нуждаещи се от 

подобрение при вече приключил процес, договор или стопанска операция; 

4. причините за установени грешки или нередности; 

5. причините за несъответствие между придобитите и разходваните ресурси във 

връзка с поставените цели и нивото на постигнатите резултати; 

6. предприемането на адекватни и ефективни действия за коригиране на системите 

при необходимост. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

СУБЕКТИ НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ 

 

Чл. 5. В процеса на осъществяване на последващите оценки са ангажирани: 

1. директорът на образователната институция или друго лице, оторизирано да 

взема съответните решения, потребител на мнението, изразено в резултат на резултатите 

от извършените оценки. 

2. лицата, на които е възложено тяхното осъществяване; 

Чл. 6. Последващи оценки на изпълнението в Пето основно училище „Митьо Станев“ 

могат да се извършват от компетентни лица: 

1. на които им е вменено като изричен ангажимент в длъжностната характеристика  

2. или са определени със заповед на директора на образователната институция. 

Чл. 7. (1) В случаите, когато тези оценки се възлагат на повече от едно лице, конкретните 

задължения и отговорности на всяко едно от тези лица се определят съобразно 

специфичните им функции, регламентирани в длъжностните им характеристики и 

делегираните им правомощия, ако има такива. 

(2) Лицата по чл. 6, т. 1 не могат едновременно да имат отговорност по одобряване, 

изпълнение, осчетоводяване и контрол. Лицата по чл. 6, т. 2 не трябва да са участвали в 

одобряването, изпълнението, осчетоводяването или предварителния и текущия контрол 

на договорите, стопанските операции или дейностите, на които извършват последващи 

оценки. 

(3) Лицата по чл. 6 имат достъп до цялата информация и всички документи, имащи 

отношение към дадената дейност или процес, включително и на електронен носител. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ОБЕКТИ НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ 

 

Чл. 8. (1) Основни дейности, които могат да подлежат на последваща оценка при 

преценка от страна на ръководството, са: 

1. Резултатите от приключили договори за строителство, доставки на активи и 

услуги, в т.ч. законосъобразността и целесъобразността на приключили процеси, довели 

до определен резултат. 

2. Анализ на приключила стопанска операция, довела до промяна в актива или 

пасива на образователната институция. 

3. Други дейности по преценка на ръководството, дефинирани в процеса на 

управление на риска. 

(2) Като част от дейността по управление на риска, организацията приема рискови 

фактори, на база на които дефинира подхода за избор на обекти на последваща оценка. 

В резултат може да има договори, стопански операции и дейности, които да бъдат 



задължителен обект на последваща оценка; такива, които да се оценяват на извадкова 

база и такива, които не се проверяват. 

(3) Независимо от резултатите от оценката на риска, директорът на Пето основно 

училище „Митьо Станев“ може да възложи въз основа на професионалната си преценка, 

извършването на последваща оценка на даден договор, стопанска операция или дейност. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ЕТАПИ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ НА ПОСЛЕДВАЩИТЕ 

ОЦЕНКИ 

 

Чл. 9. Последващите оценки на изпълнението протичат в следния етап: 

1. Планиране, разработване на оценителен модел и възлагане на оценката. 

2. Набиране на данни – първични и вторични. Методите за набиране на информация 

за изпълнение на последващата оценка могат да са чрез:  

2.1.  документални проверки – документите са основните физически носители на 

информация за фактите и обстоятелствата от дейността;  

2.2.  наблюдения и физически проверки – да се провери дали количеството и 

качеството на ресурсите, придобити от даден договор или стопанска операция, отговарят 

на изискванията, заложени предварително в договора; 

2.3.  интервюта за придобиване на допълнителна информация и доизясняване на 

факти, съдържащи се в документацията. 

3. Обработка и анализ на събраната информация. Използваните методи за анализ на 

събраната информацията могат да бъдат:  

• сравнителен анализ;  

• причинно-следствен анализ;  

• аналогия;  

• оценка по определени критерии;  

• експертна оценка;  

• други. 

4. Прилагане на оценителния модел – обобщаване, анализ и оценка на събраните 

данни, факти и информация.  

5. Формулиране на изводи и препоръки, които следва да са базирани на  

 Експертност при разработването на последващата оценка, на базата на актуална, 

достоверна и пълна количествена и качествена информация;  

 Ясно очертани и описани тенденции за развитие на образователната институция 

и евентуални препоръки за бъдещ период. 

Чл. 10. (1) Подготовката и организацията на дейностите по чл. 8 се инициира от 

директора на образователната институция със заповед, съдържаща: 

1. служител/и, които ще извършат оценката; 

2. конкретния вид оценка и нейната специфична цел; 

3. срока за нейното извършване; 

4. друго. 

(2) При извършване на оценките лицата по чл. 6 могат да проверяват парични и 

материални ценности, записванията по счетоводството, документите и други подобни, 

касаещи изпълнението на дейностите.  

(3) Наличие на несъответствие на дейностите по чл. 9 се установява с контролни 

листа и констативни протоколи (Приложение №1 – 3). 

(4) За установена наличност при извършени проверки се съставят протоколи за 

установена наличност по образец (Приложение № 4).  



Чл. 11. (1) Резултатите от извършената последваща оценка се обективират под формата 

на писмен доклад и се свеждат на вниманието на директора на образователната 

институция. 

(2) При установено незаконосъобразно придобиване или разходване на средства, 

ръководството е длъжно да предприеме действия за възстановяване на 

законосъобразното състояние и за коригиране на негативните финансови последици.  

(3) Констатираните и докладвани несъответствия се отразяват в едноседмичен срок в 

риск регистъра на образователната институция с цел преоценка на риска и контролните 

дейности. 

(4) Ръководството на образователната институция преценява необходимостта и 

предприемането на действия за изпращане на събраната информация на съответните 

компетентни органи. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Правилата са утвърдени със Заповед № 1169/ 14.09.2021 г. на директора на Пето 

основно училище „Митьо Станев“ и влизат в сила от датата на утвърждаването им. 

§ 2. В едномесечен срок от утвърждаването на правилата да се определи лицето/лицата, 

които да отговарят за извършвания текущ контрол. Правомощията да бъдат отразени в 

съответните длъжностни характеристики. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  
 

 

 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 
В ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”МИТЬО СТАНЕВ” ГР.СТАРА ЗАГОРА 

 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Тези вътрешни правила описват процеса по осъществяване на предварителния контрол за 

законосъобразност. Предварителния контрол се извършва постоянно и се отнася за цялата дейност 

на училището.  

 Предварителния контрол е превантивна контролна дейност, при която се извършва 

съпоставяне с изискванията на приложимото законодателство.  

 Предварителния контрол за законосъобразност се извършва от назначени за целта 

финансови контрольори и/или други лица определени от ръководителя на организацията. 

Тези вътрешни правила се прилагат за всички задължения и разходи в училището . 

Предварителния контрол се извършва чрез проверки, резултатите от които се документират. 

Въз основа на тези резултати, лицето и/или лицата на които е възложено извършването на 

предварителния контрол писмено изразява мнение относно законосъобразността на: 

 Решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и средства /поемане на 

задължения и извършване на разходи/; 

 Решенията/действията, свързани с управление и стопанисване на имуществото на 

училището / включително отдаване под наем, с цел получаване на приходи/; 

 Решенията/действията от които се пораждат права, респективно задължение за училището 

и/или нейни служители. 

Етапите на предварителния контрол са: 

- предоставяне на цялата документация за предстоящото решение на лицето определено да 

извършва предварителен контрол; 

-  извършване на конкретни проверки. Те могат да бъдат документални проверки, анкетиране и 

физически проверки на място; 

-   писмено изразяване на мнение от лицето извършващо предварителния контрол. 

  

 

 

 

 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA
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ІІ. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТОРОЛ  ОТНОСНО РЕШЕНИЯ/ДЕЙСТВИЯ, СВЪРЗАНИ С 

РАЗПОРЕЖДАНЕ НА АКТИВИ И СРЕДСТВА 

 

Предварителният контрол относно решенията/действията, свързани с разпореждане с активи и 

средства, се осъществява чрез предварителен контрол при поемане на задължения и 

предварителен контрол при извършване на разходи. 

 

1. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ 

Процесът на поемане на задължение предшества всяко извършване на разход с изключение на 

разходите за ел.енергия, телефон, ВиК, командировки, отпускане на еднократни финансови 

помощи по решения на ПС, ФРЗ, плащане за осигурителни и здравно-осигурителни вноски. 

 

Процес Дейност Отговор

ник 

1. Установяване 

потребност от 

средства 

- Счетоводителя на училището събира и обобщава 

исканията  на основата на вътрешни нормативи за 

разходи и утвърдения бюджет. 

 

- Счетоводителя прави оценка на целесъобразността 

на вида и размера на исканите средства 

 

- Счетоводителя изготвя обобщена заявка за 

поемане на задължения . 

Счетоводителя на 

училището 

 

 

 

 

2. Заявяване на 

потребността от 

средства 

- Счетоводителя на училището представя заявката за 

поемане на задължение пред финансовия контрольор. 

     

Счетоводителя на 

училището 

- Финансовия контрольор извършва формална 

проверка на заявката за комплектованост и пълнота. 

 

Финансовия 

контрольор 

- Финансовия контрольор регистрира приемането на 

заявката в дневник на заявките 

Финансовия 

контрольор 

3. Предварителен 

контрол при 

поемане на 

задължение 

- Проверка за компетентност на лицето поискало 

поемането на задължението и аритметична вярност на 

подадената заявка. 

Финансовия 

контрольор 

- Проверка за съответствие на задължението с 

бюджетните параграфи, наличие на бюджетен кредит 

по съответните параграфи и съответствие на 

задължението с нормативните изисквания. 

Счетоводителя на 

училището 

- Проверка за необходимост от провеждане на 

процедура по ЗОП или Наредбата и приложимите 

нормативни актове по поемане на задължението 

ЗДАСД на 

училището 

- при съответствие отговорните длъжностни лица 

полагат подпис 

упълномощеното 

лице 
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4. Валидиране на 

задължението 

След извършване на всички контроли финансовия 

контрольор изразява писменото си становище по 

искането за поемане на задължението 

 

- при положително становище заявката се представя на 

директора или упълномощено от него лице за 

утвърждаване 

- при отрицателно становище заявката се представя на 

директора за становище 

- Директора изразява писмено възражение при 

несъгласие с мнението на финансовия контрольор 

върху заявката 

 

При отрицателно становище от страна на директора 

задължението не се приема и документите се връщат 

на финансовия контрольор за архивиране. 

При положително становище от страна на директора, 

независимо от становището на финансовия 

контрольор, заявката се счита за утвърдена и се връща 

на финансовия контрольор за изпълнение. 

Финансов 

контрольор 

 

 

 

 

 

 

Директор или 

упълномощено от 

него лице 

 

 

 

 

 

Сътрудник на 

директора 

5.Обработка на 

заявките 

финансовият контрольор уведомява заявителя за 

становището по заявката; 

при отрицателно становище заявката се архивира 

като “невалидирана заявка”; 

при положително становище финансовия 

контрольор проверява необходимостта от 

процедура по ЗОП или наредбата; 

при необходимост от провеждане на процедура 

копие от заявката се предава на компетентните 

лица за задействане на съответната процедура; 

при стойност под праговете за обществена 

поръчка, заявката се класира като “Открита 

заявка”, а копие от нея се предава на заявителя. 

Финансовият 

контрольор 

 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗХОД 

Процесът по предварителен контрол при извършване на разход предшества 

всяко извършване на разход в училището.  

 

Процес Дейност Отговорник 

1. Заявяване на 

разход 

- Счетоводителя на училището изготвя искане за 

извършване на разход, което да отговаря на 

утвърдената заявка 

- Всяко искане се комплектова с необходимите 

съпроводителни документи и се представят на 

финансовия контрольор 

- финансовия контрольор извършва формална 

проверка на искането за комплектованост и пълнота, 

като неокомплектовани и непълни искания не се 

приемат за регистриране 

 

- след извършената проверка исканите се 

регистрира в дневник  

 

 

Счетоводител  

 

 

 

 

 

Финансов 

контрольор 

2. Предварителен 

контрол при 

извършване на 

Проверка на съответствие на разхода с поетото 

задължение. 

Проверка за компетентност на лицето разпоредило 

ЗДАСД на 

училището 
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разход извършването на разходи аритметична вярност на 

подадената заявка. 

Проверка за съответствие на задължението с 

бюджетните параграфи, наличие на бюджетен кредит 

по съответните параграфи и съответствие на 

задължението с нормативните изисквания. 

Проверка за съответствие с приложимата нормативна 

база, включително ЗОП и наредбата. 

При съответствие отговорните длъжностни лица 

полагат подпис 

 

Директор на 

училището 

 

 

 

Счетоводител на 

училището 

ЗДАСД 

3. Валидиране на 

разхода 

След извършване на всички контроли искането, заедно 

с всички документи се предава на финансовия 

контрольор, който изразява писменото си становище 

по искането за извършване на разхода. 

Искането се представя на директора за становище. 

При несъгласие със становището на финансовия 

контрольор директора изразява писменото си 

възражение върху искането. 

При отрицателно становище от страна на директора 

разхода не се извършва. 

При положително становище от страна на директора, 

искането се връща на финансовия контрольор.  

Финансов 

контрольор 

 

 

 

Директор или 

упълномощено от 

него лице 

 

 

 

 

4. Обработка на 

искането 

Финансовия контрольор уведомява заявителя на 

разхода за решението. 

При отрицателно становище искането се архивира като 

“Невалидирано/неразплатено/ искане”. 

При положително становище искането се класира ката 

“Открито искане” до извършване на плащането. 

При положително становище плащането се извършва 

по реда за извършване на плащанията, съгласно 

вътрешните нормативни документи на общината. 

Финансов 

контрольор 

 

 

 

 

 

 

Счетоводител 

  

 

ІІІ. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТОРОЛ  ОТНОСНО РЕШЕНИЯ/ДЕЙСТВИЯ, 

СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА 

УЧИЛИЩЕТО 

 Целта на предварителния контрол относно решенията/действията, свързани с 

управление и стопанисване на имуществото на общината е да се установи дали са 

спазени изискванията на законодателството по отношение на реда и начина на 

разпореждане и стопанисване с имуществото на общината, както и законосъобразното 

определяне на постъпленията за общината. 

 

Процес Дейност Отговорник 

1. Отдаване под 

наем на 

недвижимо 

имущество 

Проверка относно наличие  на помещение за 

образователни и спортни услуги и спазване 

законосъобразност при отдаване. 

Проверка относно спазване на утвърдените тарифи за 

отдаване под наем при сключване на договорите. 

 Проверка относно законосъобразността на сключените 

договори.  

Счетоводител 

 

Юрисконсулт 
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VІ. ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТОРОЛ  ОТНОСНО РЕШЕНИЯ/ДЕЙСТВИЯ, ОТ 

КОИТО СЕ ПОРАЖДАТ ПРАВА, РЕСПЕКТИВНО ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА УЧИЛИЩЕТО 

И/ИЛИ НЕГОВИТЕ СЛУЖИТЕЛИ 

 Целта на предварителния контрол относно решенията/действията от които се 

пораждат права, респективно задължение за училището и/или нейни служители е да се 

установи дали предлаганото решение съответства на всички приложими изисквания на 

законодателството. 

 

Процес Дейност Отговорник 

1. Провеждане на 

обществени поръчки 

съгласно Заповед на 

кмета на СО 

- Проверка относно необходимостта от 

провеждане на процедура и уточняване на вида на 

процедурата 

- Проверка относно проведената процедура – 

етапи, участници, актове, задълженията които ще 

бъдат поети със сключването на договора и други 

- Проверка относно законосъобразността на 

проект на договора за възлагане на обществена 

поръчка 

Счетоводител, 

Юрисконсулт, 

Директор 

2.Други решенията от 

които се пораждат 

права, респективно 

задължение за 

училището и/или 

нейни служители 

- Предварителния контрол се извършва преди 

вземане на решение свързано с дейността на 

училището .  

- Предварителния контрол се осъществява 

като се проверяват всички документи и 

приложенията към тях свързани с предстоящото 

решение, с цел изразяване на мнение дали 

предлаганото решение съответства на всички 

приложими изисквания на законодателството 

- При установяване на несъответствия със 

законовите изисквания при взето решение, лицето 

осъществявано предварителния контрол изразява 

писмено отрицателното си становище и го 

изпраща на директора на училището .  

Счетоводител 

Финансов 

контрольор 

 

    Настоящите вътрешни правила са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на 

директора на Пето основно училище ”Митьо Станев”, гр. Стара Загора, и влиза в сила 

от датата на заповедта.  

 



ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ МИТЬО СТАНЕВ “ 

6000  ГР. СТАРА ЗАГОРАУЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ” № 19 
 +359 42\ 62 3212 Fax + 359 42/62 32 12 e-mail ou5sz@abv.bg 

 

 

УТВЪРДИЛ:   
Директор: 

 

 

ПРАВИЛА 

ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора 

 

 

Раздел I  

Общи положения 

 

1. Настоящите правила определят: 

1.1. условията за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна 

среда от разстояние (ОЕСР), както и реда и начина на организацията и провеждането му 

през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19; 

1.2. задължителни мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към 

обучение в електронна среда от разстояние; 

1.3. възможности за обучение на ученици с установен по-висок риск от COVID-19; 

1.4. подкрепата за ученици, пропуснали присъствени учебни занятия. 

2. Правилата се приемат с оглед осигуряване на: 

2.1.  бързо и плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна 

среда от разстояние; 

2.2. непрекъснатост и ритмичност на обучението при карантиниране на ученик, на 

паралелка, на ученик със здравословни проблеми или от рискова група или пропуснал 

присъствени учебни занятия; 

2.3. усвояване на знания и придобиване на компетентности по отделните учебни 

предмети без необходимост от преструктуриране на учебен материал при възстановяване 

на присъственото обучение; 

2.4. възможност за преодоляване на пропуснат учебен материал; 

2.5. допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали 

учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране; 

2.6. непрекъснатост на оказваната на учениците подкрепа за личностно развитие. 

3. Правилата за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние са 

приложими за: 

3.1. учениците от една паралелка, по решение на РЗИ: 

а)  в резултат на положителен PCR тест на ученик от паралелката; 

б) отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест. 

3.2. учениците от няколко или всички паралелки в училището, поставени под 

карантина по решение на РЗИ; 
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3.3. учениците от отделни паралелки, в резултат на положителен PCR тест и 

отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, при 

осъществен близък контакт на учителя с учениците от повече паралелки;  

3.4. учениците от училището при обявяване от компетентните органи в населеното 

място, региона или страната на извънредна обстановка или в случаите на извънредни и 

непредвидени обстоятелства в населеното място, региона или цялата страна; 

3.5. ученик, който по здравословни причини отсъства до 30 дни, ако здравословното 

и физическото му състояние позволяват, има желание и разполага с необходимите 

технически и технологични възможности; 

3.6. ученик, карантиниран по решение на РЗИ, в резултат на положителен PCR тест на 

член от домакинството му. 

4. Учениците се завръщат обратно в училище и обучението им продължава в 

присъствена форма след отпадането на основанието за преминаване към обучение в 

електронна среда от разстояние: 

4.1. след отпадането на карантината – за учениците по т. 3.1, 3.2, 3.3 и 3.6;  

4.2. с изтичането на срока на извънредната обстановка или на извънредните и 

непредвидени обстоятелства – учениците по т. 3.4 ; 

4.3. с изтичането на 30-дневния срок – за ученика по т. 3.5. 

 

Раздел II 

Подготвителни мерки 

 

5. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на обучение в електронна 

среда от разстояние. 

6. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, 

когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина. 

7. Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост 

от възрастта и уменията за саморегулация на учениците. 

8. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и 

възможности да осъществяват ОРЕС. 

9. Събиране и изготвяне на база данни с актуални профили и имейли на учениците. 

10. Публикуване на интернет страницата на училището и запознаване на учениците с 

препоръки за безопасна работа в интернет  

 

Раздел III 

Задължителни мерки за преминаване от присъствено обучение към обучение в 

електронна среда от разстояние 

 

11. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява при осигурена 

защита на личните данни на учениците и на учителите и гарантирана сигурност на 

информацията в електронна среда. 

12. След ориентирането в общите, познати и използвани платформи и приложения от 

страна учители и ученици, е избрана за цялото училище единна платформа Microsoft 

Teams и Shkolo за осъществяване на обучението в електронна среда от разстояние и 

комуникация. 

13. При отчитане спецификата на обучението в иновативните паралелки в училището 

всички учители, преподаващи на тези паралелки, може да използват единна платформа, 

която може да бъде различна от приетата платформа по т. 12. 

14. Обучението в електронна среда от разстояние и комуникацията се осъществяват: 

14.1. Синхронно - предимно; 



14.2. Асинхронно – само за определени предмети или часове; 

14.3. С редуване на синхронно и асинхронно обучение - рядко; 

14.4. Предоставяне на материали на хартия само за ученици по преценка на Екипа за 

оказване на допълнителна подкрепа. 

 

Раздел IV 

Организация на обучение в електронна среда от разстояние 

 

15. Обучението в електронна среда от разстояние се осъществява от учителите в 

училището, в което се обучават учениците или от определените в списъка по т. 8 

заместващи учители. 

16. За учениците от паралелка, поставена под карантина, ОРЕС се осъществява по 

утвърденото седмично разписание за периода на карантината.  

17. В случаите, когато карантината е във връзка с отстраняването от работа на 

начален учител (т. 3.1, буква „б“), ОРЕС на учениците от паралелката му може да се 

провежда от заместващ учител по утвърденото седмично разписание за периода на 

карантината.  

18. За учениците от няколко или всички паралелки в училището, поставени под 

карантина по решение на РЗИ, ОРЕС се осъществява по утвърденото седмично 

разписание за периода на карантината. 

19. Обучение в електронна среда от разстояние се организира и осъществява за 

учениците от училището по утвърденото седмично разписание за периода на обявена от 

компетентните органи в населеното място, региона или страната извънредна обстановка 

или в случаите на извънредни и непредвидени обстоятелства.   

20. За ученик, поставен под карантина, поради положителен PCR на член от 

домакинството му, както и на ученик, отсъстващ по здравословни причини до 30 дни, без 

да се променя формата на обучение, която остава дневна, обучение в електронна среда 

от разстояние (компенсирано обучение) се организира, като на ученика може да се окаже 

обща подкрепа за преодоляване на дефицитите. 

21. Компенсирано обучение по т. 20 се организира в електронна среда от разстояние 

и се осъществява чрез електронно устройство при условие, че ученикът разполага с 

необходимите технически и технологични възможности, като камерата в реалната класна 

стая задължително е насочена към учебната дъска и/или към учителя, но не и към 

учениците. Ако ученикът не разполага с необходимите електронни устройства, ще 

получи от училището срещу попълнена от родител декларация. 

22. Учителите организират и провеждат ОРЕС в рамките на уговорената 

продължителност на работното време, като при нормална продължителност на 

работното време за отчитане на деня като работен са необходими не по-малко от 5 

астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или не по-малко 

от 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 

работни дни. 

 

РазделV 

Подкрепа на ученици, пропуснали учебни занятия 

 

23. На ученици, страдащи от заболявания, които ги поставят в рискова група от COVID-

19, се предоставя съпътстваща обща подкрепа в хода на учебната година под формата на 

консултации и допълнително обучение по отделни учебни предмети. 

24. Консултациите и допълнителното обучение за преодоляване на образователни 

дефицити се осъществяват присъствено и/или в електронна среда от дистанция (ако е 



приложимо и в зависимост от конкретния случай, от класа, наличните технически и 

технологични възможности),  

25. На учениците се оказва и психологическа подкрепа, в т.ч. и от разстояние в 

електронна среда. 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Правилата са разработени съобразно вида на училището, наличните технически и 

технологични средства, спецификата на учебните предмети и учителите, които ги 

преподават и имат умения и възможности да осъществяват ОРЕС. 

§ 2. Правилата са разработени съгласно Насоките за работа на системата на училищното 

образование през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19. 

§ 3. Правилата може да бъдат изменяне и допълвани по реда, по който е приет и утвърден 

настоящият документ. 

§ 4. След утвърждаването им със заповед на директора на училището настоящите правила 

се публикуват на интернет страницата на училището и се свеждат до знанието на всички 

участници в образователния процес. 

§ 5. Правилата влизат в сила от 22.10.2021 г. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  
 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

за превенция и противодействие на корупция, измами, нередности, злоупотреби, 

грешки и др. и за установяване и предотвратяване на риска от настъпване на 

конфликт на интереси 

 в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел I 

Обхват, цели и принципи 

Чл. 1. С настоящите вътрешни правила се уреждат условията и редът за превенция и 

противодействие на корупцията, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. и за 

установяване и предотвратяване на риска от настъпване на конфликт на интереси в Пето 

основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора. 

Чл. 2. Настоящите Вътрешни правила целят: 

1. повишаване ефективността по предотвратяване и противодействие на корупция, 

измами, нередности, злоупотреби, грешки, настъпване на конфликт на интереси и др.; 

2. насърчаване на култура в общността към Пето основно училище „Митьо Станев“, 

Стара Загора, която оказва възпиращ ефект върху неетичните и незаконосъобразни 

проявления, посочени в чл. 1, и която улеснява тяхното разкриване и предприемане на 

своевременни и адекватни действия. 

3. утвърждаване на ценности като честност, почтеност и морал у служителите на 

институцията;  

4. създаване на гаранции за отчетност и прозрачност на дейността на институцията, 

в това число чрез засилване на обществения/граждански контрол и контрола от страна 

на обществения съвет и настоятелството, по отношение дейността на институцията .  

5. повишаване на общественото доверие към служителите на институцията, и към 

институцията като цяло; 

Чл. 3. (1) Постигането на формулираните в предходния член цели се осъществява чрез 

прилагане на описаните в тези Вътрешните правила процедури и механизми за 

превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи 

действия. 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA 
Date: 2021.10.22 10:09:24 
+03'00'



(2) Процедурите и механизмите по ал. 1 се определят от директора на институцията въз 

основа на резултатите от управлението на риска в Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора. 

(3) Адекватността и ефективността на процедурите и механизмите по ал. 1 се оценява 

чрез процедури на мониторинг. 

Чл. 4. Изпълнението на Вътрешните правила се осъществява при спазване на 

принципите на законност, откритост, прозрачност, достъпност, почтеност и на 

нетърпимост към корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. 

 

Раздел II 

Отговорности и задължения 

 

Чл. 5. (1) Директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора е 

отговорен за установяването и прилагането на процедурите и механизмите за превенция, 

регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи действия по 

отношение на корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.  

(2) В изпълнение на отговорностите си по ал. 1, директорът може да възлага 

изпълнението на конкретни процеси и дейности на служители на институцията или да 

упълномощи конкретно длъжностно лице да организира и прилага цялостно 

процедурите и механизмите по ал. 1. 

Чл. 6. Служителите в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора са длъжни 

да: 

1. изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения; 

2. не използват служебното си положение за лично облагодетелстване и да не 

създават съмнения за злоупотреба с него; 

3. откажат категорично неуместно предложение за облага и да не приемат при 

каквито и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като 

доказателство; 

4. изпълняват преките си служебни задължения, като се ръководят от принципите, 

разписани в чл. 4; 

5. не упражняват дейност, несъвместима със служебното им положение в 

институцията; 

6. не използват информацията, станала им известна при изпълнение на преките им 

служебни задължения, с цел извличане на лична или групова полза/облага (финансова, 

материална, услуга и др.); 

7. не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на 

дискриминация; 

8. прилагат проактивно изискванията на настоящите Вътрешни правила и да 

изпълняват добросъвестно конкретните задължения, възложени им в изпълнение на 

процедурите и механизмите по алинея 1. 

Чл. 7. Представителите на Обществения съвет на Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора: 

1. изпълняват законосъобразно и целесъобразно своите задължения; 

2. не използват участието си в Обществения съвет за лично облагодетелстване и не 

създават съмнения за злоупотреба с него; 

3. отказват категорично неуместно предложение за облага и не приемат при каквито 

и да е обстоятелства същата с презумпцията, че би послужила като доказателство; 

4. не използват информацията, станала им известна в качеството им на членове на 

Обществения съвет, с цел извличане на лична или групова полза/облага (финансова, 

материална, услуга и др.); 



5. не проявяват с действията си никаква пряка или непряка форма на 

дискриминация; 

6. в случаите, в които считат, че са налице корупция, измами, нередности, 

злоупотреби, грешки и др., уведомяват служителите, натоварени с дейности по 

превенция, регистриране, проверка, докладване и предприемане на последващи 

действия; 

7. сигнализират компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатират нарушения на нормативните актове. 

8. ангажират се да спазват и да подпомагат проактивно институцията при 

прилагането на принципите, посочени в чл. 4. 

Чл. 8. Всички представители на общността са длъжни в отношенията помежду си и по 

отношение на институцията да спазват принципите на законност, откритост, 

прозрачност, достъпност, почтеност и на нетърпимост към корупция, измами, 

нередности, злоупотреби, грешки и др. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ПРЕВЕНЦИЯ И ВРЪЗКА С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

Чл. 9. (1) За да се ограничат случаите на корупция, измами, нередности, злоупотреби, 

грешки и др., в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора се поддържа 

култура, която промотира тяхната неприемливост за всички представители на 

общността. 

(2) Като проявление на тази култура, системите за управление и контрол в институцията 

се регламентират с писмени процедури, базирани на принципите на: 

1. разделение на отговорностите; 

2. четирите очи; 

3. регистриране на действията и решенията (одитна следа). 

Чл. 10. За служителите в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора се 

организират периодични обучения, чрез които те добиват нужното разбиране и познания 

за същността на понятията корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., за 

начините за тяхното предотвратяване и разкриване. 

Чл. 11. (1) При управлението на риска в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара 

Загора, задължително се идентифицират и оценяват рисковете от корупция, измами, 

нередности и злоупотреби.  

(2) За постигане целите, заложени в чл. 2 на настоящите Вътрешни правила, 

задължително се идентифицират рискове по отношение на всички форми на 

корупционно поведение и злоупотреби, дефинирани в допълнителните разпоредби на 

правилата и по отношение на следните функционални области: 

1. управление на собствеността и обществени поръчки; 

2. оценяване на учениците (приложимо за институциите на училищното 

образование); 

3. участие в проекти и програми 

4. предоставяне на образователни услуги срещу заплащане; 

5. дефиниране на хипотези на конфликт на интереси, влияещи върху 

безпристрастното изпълнение на служебните задължения на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. 

Чл. 12. Настоятелствата и обществените съвети оказват мониторинг върху 

целесъобразното разходване на набрани допълнителни финансови средства, в това число 

средства по проекти/програми с национално или европейско финансиране. 



Чл. 13. За целите, заложени в чл. 2 на настоящите Вътрешни правила, допринася и 

набирането на поне три оферти при разходване на средства за организиране на културни 

и спортни мероприятия, лагери, езикови и други допълнителни дейности, разходите за 

които са под праговете, определени в Закона за обществените поръчки, и одобрение на 

направения избор от страна на обществения съвет или настоятелството. 

 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ПРОЦЕДУРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ, 

ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И ДР. 

 

Раздел I 

Процедури за регистриране и проверки 

Чл. 14. (1) Информация за възможни проявления на корупция, измами, нередности, 

злоупотреби, грешки и др. може да бъде получена чрез: 

1. сигнал в рамките на институцията – от представители на педагогическия или 

непедагогическия персонал, от деца или ученици, от представители на обществения 

съвет или настоятелството; 

2. сигнал извън институцията – от родители или лица без пряка връзка с 

институцията; 

3. външни публично достъпни източници – например публикации в медии. 

(2) Сигнали по ал. 1, т. 1 и 2 се подават до директора на институцията или се регистрират 

в деловодството, съгласно установените в институцията ред и форма.  

(3) Всички членове на педагогическия и непедагогическия персонал, които 

идентифицират информация по ал. 1, т. 3, са длъжни да я докладват своевременно на 

директора. 

(4) Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, публикува на интернет 

страницата си, в рубриката „Антикорупция и сигнали“, телефон, електронен адрес или 

бутон за подаване на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, грешки и 

др.  

(5) Сигналите могат да са устни или писмени. При подаване на устен сигнал, директорът 

на институцията или приелият го служител го документира с паметна записка. Сигналът 

се регистрира в регистър на сигнали за корупция, измами, нередности, злоупотреби, 

грешки и др.  

Чл. 15. (1) Когато информацията касае директора на институцията, докладването се 

извършва пред РУО и съответните компетентни органи.  

(2) Заинтересованите лица се уведомяват за тази възможност чрез нарочен текст, 

публикуван на интернет страницата на институцията, като се публикуват и данните за 

контакт на съответното РУО и на компетентните органи. 

Чл. 16. (1) Веднага след регистриране на сигнал, директорът на Пето основно училище 

„Митьо Станев“, Стара Загора,  определя със заповед комисия от служители в 

институцията, включваща педагогически специалисти и лица от непедагогическия 

персонал, които да разгледат сигнала. 

(2) В комисията се включват лица, които не са в ситуация на конфликт на интереси с 

лицето, срещу което е направен сигналът. 

(3) Директорът определя в заповедта срока за работа на комисията. 

Чл. 17. (1) Комисията проверява достоверността на сигнала, като събира нужната за 

целта информация. 

(2) Проверката може да включва преглед и анализ на документи, материални проверки, 

провеждане на интервюта, искане на обяснения и становища. 



(3) Комисията документира резултатите от проверката с доклад, в който описва 

установените факти, прави изводи за евентуални нарушения на нормативни актове и 

вътрешни правила и изразява своето заключение. 

 

Раздел II 

Докладване и последващи действия 

Чл. 18. (1) При наличие на достатъчно доказателства за проявления на корупция, измами, 

нередности, злоупотреби, грешки и др., установени от комисията по чл. 16, директорът 

на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, предприема всички възможни 

действия, в рамките на законовите си правомощия, за да възстанови правомерното 

състояние. 

(2) В случай че е установено нарушение на трудовата дисциплина, директорът налага 

дисциплинарно наказание по съответния законов ред. 

(3) В случай че за установеното нарушение следва да се наложи административно 

наказание, директорът изпраща незабавно цялата преписка на съответния компетентен 

орган. 

(4) В случай че докладът на комисията съдържа мнение за възможна нередност, засягаща 

финансовите интереси на Европейските общности, директорът изпраща незабавно 

цялата преписка на съответния Управляващ орган на програмата, по която е финансиран 

съответният проект. 

(5) В случай че докладът на комисията съдържа мнение за съмнение за измама, корупция 

или друго престъпление, директорът изпраща незабавно цялата преписка на 

прокуратурата на Република България. 

Чл. 19. При наличие на изискване на информация, документи, обяснения, становища или 

друго запитване по случая от съответната институция на изпълнителната, 

законодателната или съдебната власт, директорът и служителите в институцията са 

длъжни да сътрудничат своевременно. 

 

Раздел III 

Процедури по огласяване и публичност 

Чл. 20. (1) В случаи на наложени наказания на служители на институцията, в резултат на 

прилагане на предвидените в раздел II от настоящата глава процедури, информация за 

това се публикува на официалната интернет страница на институцията в рубриката 

„Антикорупция и сигнали“. 

(2) При разкрити случаи на корупция, измама или други престъпления, по отношение на 

служители на институцията информация за това се публикува на официалната интернет 

страница на институцията в рубриката „Антикорупция и сигнали“. 

(3) Информацията по ал. 1 и ал. 2 се публикува, след влизане в сила на съответния 

административен/съдебен и/или друг акт на компетентния орган. 

Чл. 21. (1) Директорът на институцията е длъжен на всяко шестмесечие да представя 

отчет на педагогическия съвет и на обществения съвет, съдържащ: 

1. информация за извършеното през съответния отчетен период в изпълнение на 

задълженията си по настоящите Вътрешни правила; 

2. информация, относно броя на постъпилите през съответния отчетен период в 

институцията сигнали, предприетите действия по тях, резултатите от направените 

проверки и предприетите последващи действия; 

3. информация, относно предприети действия и резултатите от тях, в резултат от 

мониторинга, осъществен в съответствие с Глава четвърта на настоящите Вътрешни 

правила.  



(2) При липса на постъпили сигнали за отчетния период, съдържащи твърдения за 

корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., 

директорът уведомява педагогическия съвет и обществения съвет с докладна записка. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

МОНИТОРИНГ 

 

Чл. 22. Директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, е отговорен 

за извършването на мониторинг на процесите и действията в институцията, с цел 

установяване на причините и условията, довели до проявления на корупция, конфликт 

на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. 

Чл. 23 Мониторингът е систематично и непрекъснато наблюдение на осъществяваните 

процеси и дейности, в това число и събиране, анализиране и използване на навременна 

информация. 

Чл. 24. (1) При докладвани или установени случаи на корупция, конфликт на интереси, 

измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. директорът следва да предприеме 

действия за анализиране на причините, довели до това и за подобряване на елементите 

на системите за вътрешен контрол, чиито слабости са довели до проявленията на 

корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки. 

(2) За целите на ал. 1, анализът може да се възложи на комисията по чл. 16 или на 

специална комисия за извършване на самооценка и анализ на системите за вътрешен 

контрол. 

(3) Анализът следва да вземе предвид не само резултата от работата на комисията по чл. 

16, но и други релевантни източници на информация, като резултата от управлението на 

риска в институцията, резултати от проверки, извършени от външни контролни органи и 

др. 

(4) Анализът трябва да приключи с констатации за слабости в системите за вътрешен 

контрол, довели до случаите на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, 

злоупотреби, грешки и др. и с препоръки за промени, които да помогнат за 

преодоляването на установените слабости. 

(5) На база на анализа, директорът на институцията трябва да приеме план за действие 

за преодоляване на установените слабости. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ЗАЩИТА НА ЛИЦА, ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОНФЛИКТ НА 

ИНТЕРЕСИ, ИЗМАМИ, НЕРЕДНОСТИ, ЗЛОУПОТРЕБИ, ГРЕШКИ И ДР. 

 

Чл. 25. (1) Настоящите Вътрешни правила се прилагат при спазване на принципа за 

осигуряване защита на лицата, подали сигнали за корупция, конфликт на интереси, 

измами, нередности, злоупотреби, грешки и др. 

(2) Лице, което е подало сигнал в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, 

или пред компетентните органи, съдържащ твърдения за конфликт на интереси, измами, 

нередности, злоупотреби, грешки и др. в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара 

Загора, не може затова да бъде уволнено, преследвано или по отношение на него да се 

предприемат действия, водещи до психически и/или физически тормоз. 

(3) При постъпил в институцията или подаден пред компетентните органи сигнал, 

служителите на институцията са длъжни да предприемат действия за защита на 

лицето/лицата, подали сигнала. 

Чл. 26. (1) Действия по защита на лицата, подали сигнали, се предприемат от момента 

на подаване на съответния сигнал в институцията (чрез подаване/постъпване в 



деловодството и/или пощенските кутии; електронен адрес; телефон; факс и др.) до 

отпадане на необходимостта от това. 

(2) Задължения за предприемане конкретни действия по предходната алинея имат всички 

служители в институцията, чиито служебни задължения, пряко или косвено им 

позволяват достъп до информацията, касаеща личните данни на подателя на сигнала, 

както и до изложените обстоятелства в него. 

Чл. 27. (1) Лице, което е уволнено, преследвано или по отношение на което са 

предприети действия, водещи до психически и/или физически тормоз, заради това, че е 

подало сигнал, съдържащ твърдения за корупция и/или конфликт на интереси, има право 

да търси по съдебен ред правата си за претърпените от него имуществени и 

неимуществени вреди. 

Чл. 28. При осъществяване на служебните си задължения, свързани с постъпването, 

регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и 

произнасянето по сигнали, съдържащи твърдения за корупция, конфликт на интереси, 

измами, нередности, злоупотреби, грешки и др., както и по отношение на всички 

документи, касаещи тези сигнали, служителите в Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора, спазват принципите и правилата за поведение, регламентирани в 

Етичния кодекс на общността. 

Чл. 29. Защитата на лицата, подали сигнал за корупция, конфликт на интереси, измами, 

нередности, злоупотреби, грешки и др., се осъществява чрез извършване на контрол при 

постъпването, регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, 

препращането и произнасянето по тези сигнали, насочен към: 

1. неразкриване самоличността на лицето, подало съответния сигнал; 

2. неразгласяване на лични данни за лицето, подало сигнала, станали известни в хода 

на изпълнение на служебните задължения при реализирането на посочените дейности; 

3. неразкриване на обстоятелствата и твърденията, изложени в сигнала; 

4. неразгласяване на лични данни и обстоятелства, посочени в сигнала, но касаещи 

други лица, различни от неговия подател; 

5. опазване на всички писмени документи, предоставени/изготвени при и/или по 

повод движението/разглеждането/препращането на сигнала, както и неразгласяване на 

съдържащата се в тях информация, констатации и предложения; 

6. опазване достойнството на подалия сигнала, включително и мерки, насочени към 

предотвратяване на действия, чрез които му се оказва психически и/или физически 

тормоз, при наличие на данни за това. 

Чл. 30. Контролът по предходния член се осъществяват от: 

1. директора на институцията, в случаите на разглеждането от него на сигнала; 

2. председателя на съответната комисия, в случаите на формиране на такава, с цел 

разглеждане на твърденията в постъпилия сигнал; 

3. всички служители, имащи отговорности, свързани с постъпването, 

регистрирането, движението, разпределянето, разглеждането, препращането и 

произнасянето по сигнали. 

Чл. 31. Механизмите, осигуряващи контрол по чл. 29, включват като минимум: 

1. Осигуряване на защитени комуникационни канали (телефон, факс, имейл адрес, 

бутон за подаване на сигнали чрез интернет страницата на институцията, кутия за 

сигнали и др.), за подаване на сигнали за корупция, конфликт на интереси, измами, 

нередности, злоупотреби, грешки и др., достъп до които има само директорът на 

институцията или определени от него лица; 

2. Публикуване на видно място на официалната интернет страница на институцията 

в рубриката „Антикорупция и сигнали“ на данните за контакт на компетентните органи 

(РУО, инспекторат на Министерството на образованието и науката, Управляващ орган 



на оперативна програма, Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, прокуратура 

на Република България и др.), до които може да се подаде сигнал, ако има подозрения, 

че директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, може да има 

отношение към проявлението на корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, 

злоупотреби, грешки и др.; 

3. Вменяване на конкретни задължения и отговорности на отделни служители в 

институцията и ангажирането им при реализирането на процесите, свързани със 

събирането, съхраняването, използването и предоставянето на информация, при и/или 

по повод тези сигнали; 

4. Защита от неоторизиран достъп на информацията, събрана по повод на сигнала за 

корупция, конфликт на интереси, измами, нередности, злоупотреби, грешки и др.; 

5. Мониторинг за точното и пълно изпълнение на вътрешните правила, действащи в 

институцията, касаещи реда и начина на разглеждане на сигнали; 

6. Контрол относно своевременното извършване на конкретни действия по преглед, 

проверка и докладване от служителите по т. 3. 

Чл. 32. (1) Лице от педагогическия или непедагогическия персонал, срещу който е 

подаден сигналът, се отстранява от разглеждането (включително и в случаите на 

препращане) на преписката, по отношение на която се съдържат твърдения за него. В 

този случай могат да се предприемат допълнителни действия по ограничаване на 

всякакъв достъп на този служител до информацията и документите по преписката. 

(2) Отстраняването, респ. ограничаването по ал. 1, се извършва чрез даване на конкретни 

указания от директора на институцията. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕ 

 

Чл. 33. (1) Настоящите Вътрешни правила подлежат на задължително спазване от всички 

служители на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, както и от членовете 

на Обществения съвет. 

(2) В изпълнение на предходната алинея Вътрешните правила следва да се доведат до 

знанието на всички служители и на членовете на Обществения съвет за сведение и 

изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се удостоверява лично чрез 

подпис в нарочно създаден за целта списък. 

(3) Освен подписите на служителите, списъкът по ал. 2 съдържа и име, презиме и 

фамилия на лицето, длъжност и дата на запознаване. 

Чл. 34. (1) При назначаване на служител за първи път в институцията лицето, следва да 

бъде запознато с Вътрешните правила от директора в десетдневен срок от датата на 

постъпването му на работа. 

Чл. 35. Всяко нарушение на Вътрешните правила от служител на Пето основно училище 

„Митьо Станев“, Стара Загора, е основание за търсене на дисциплинарна отговорност, 

съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. По смисъла на тези Вътрешни правила: 

1. „Корупция“ е искането, предлагането, даването или приемането, пряко или 

косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, 

което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се 

изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава. 



2. „Измама“ е всяко умишлено/преднамерено действие или бездействие на едно или 

повече лица, при което с цел придобиване за себе си или за другиго на материални облаги 

или на несправедливо или незаконно предимство, както и причиняване на имуществена 

вреда се възбужда или поддържа у някого заблуждение. 

3. Под „Измама“ следва да се разбира и всяко умишлено действие и бездействие, 

свързано с: 

а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или 

документи, което води или би могло да доведе до злоупотреба, нередно теглене или 

неправомерно намаляване на средства от бюджета на институцията; 

б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до 

резултатите по предходната подточка; 

в)използването на средствата по подточка „а“ за цели, различни от тези, за които са 

отпуснати първоначално; 

г) злоупотреба с правомерно получена облага със същия ефект. 

4. „Нередност“ е всяко нарушение на нормативна или договорна разпоредба, в 

резултат на действие или бездействие на служител или на ръководството на 

организацията, което е имало или би имало за резултат намаляването или загубата на 

приходи или извършването на неоправдан разход. 

5. „Нередност, засягаща финансовите интереси на Европейските общности“ е 

всяко нарушение на общностното право в резултат на действие или бездействие от 

икономически оператор, което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия 

бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, или 

посредством намаляването или загубата на приходи, в резултат на собствени ресурси, 

които се събират направо от името на Европейските общности, или посредством 

извършването на неоправдан разход. 

6. „Съмнение за измама“ е нередност, даваща основание за образуване на съдебно 

производство, с цел да се определи съществуването на измама по смисъла на 

Наказателния кодекс. 

7. „Злоупотреба“ е: 

а) злоупотреба с власт – злоупотреба с положение на йерархическа зависимост и/или чрез 

даване, получаване или обещаване на облаги, за да се извърши или не дадено действие, 

изготви или пропусне да се изготви документ или да се изготви с определено 

съдържание, създаване на прекомерни трудности и несъответстващи и/или 

нерегламентирани задължения и др. подобни върху лице в йерархическа подчиненост 

или извършвано от лице, упражняващо контрол; 

б) злоупотреба със служебно положение – изпълнението или неизпълнението от 

длъжностно лице на действие в нарушение на нормативни разпоредби при изпълнение 

на служебните му функции, с цел получаване на неследваща се облага за него или друго 

физическо или юридическо лице; 

в) злоупотреба с влияние – използването на позиция на сила спрямо лице за упражняване 

на натиск върху него, с или без пряка заплаха, по начин, който ограничава значително 

възможността му да вземе законосъобразно и обосновано решение или изобщо да вземе 

решение; 

г) злоупотреба с информация – разгласяването, предоставянето, публикуването, 

използването или разпространението по друг начин на факти и обстоятелства, за които 

не е получено съответното разрешение от оправомощените за това лица; 

д) злоупотреба с доверие – когато служител действа съзнателно против интересите на 

институцията и уронва престижа на институцията; 

е) злоупотреба с право – упражняването на право само с намерение да се увредят 

законните права и интереси на други лица; 



ж) злоупотреба с имущество – умишлено присвояване или друго отклоняване от 

длъжностно лице в негова полза или в полза на друго физическо или юридическо лице 

на имущество, публични или частни средства или на какъвто и да е предмет с определена 

стойност, поверени му в качеството му на длъжностно лице. 

8. „Грешка“ е неумишлен, технически пропуск, който не води до потенциален или 

реален негативен финансов ефект, но представлява несъответствие, отклонение и/или 

пропуск от установените правила и процедури.. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. Настоящите Вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване. 

§ 3. Настоящите Вътрешни правила са утвърдени със Заповед № 1169/ 14.09.2021 г. на 

директора на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ТЕКУЩО НАБЛЮДЕНИЕ И САМООЦЕНКА 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила имат за цел, да регламентират реда и начина на извършване 

на текущо наблюдение и самооценка в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара 

Загора, като инструменти за мониторинг на адекватността, ефикасността и 

ефективността на вътрешния контрол в образователната институция.  

Чл. 2. (1) Правилата са изготвени на основание изискванията и принципите на Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и са в съответствие с 

Методическите насоки по елементите на финансовото управление и контрол на 

министъра на финансите, утвърдени от министъра на финансите през 2020 г. 

(2) Тези правила се утвърждават на основание чл. 15, ал. 1 от ЗФУКПС и са неотменен 

елемент от цялостната система на вътрешния контрол в Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора. 

Чл. 3. (1) Мониторингът е цялостен преглед на дейността на образователната 

институция, който има за цел да предостави увереност, че: 

1. дизайнът на останалите елементи на вътрешния контрол е адекватен и 

2. че те функционират според предназначението си и остават ефективни във 

времето.  

(2) Мониторингът включва: 

1. дейност по систематичното и непрекъснато събиране и анализ на информация;  

2. идентифициране на отклонения, пропуски и слабости в дизайна и прилагането на 

системите за вътрешен контрол и установяване на причините за тях; 

3. планиране и предприемане на корективни действия при прилагането на политики 

и актове. 

(3) Мониторингът включва и задължението на ръководителя на образователната 

институция да се отчита и ежегодно да докладва пред висшестоящата организация за 

състоянието на вътрешния контрол в ръководената организация. Отчетността и 

докладването в този случай се извършва при условията и по реда на наредбата, приета от 

Министерския съвет на основание чл. 8, ал. 2 от ЗФУКПС. 

Чл. 4. (1) Инструментите, чрез които ръководството на образователната институция 

извършва пряко мониторинг са текущото наблюдение и самооценките. 

(2) Текущото наблюдение е постоянен процес на набиране и анализ на информация, 

интегриран в нормалните, повтарящи се ежедневни дейности на организацията с цел 

своевременно индикиране за установени слабости и пропуски в системите за вътрешен 

контрол. 

DIMITRINKA 
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(3) Самооценката е периодичен преглед, чрез който се получава своевременна 

информация за съответствието на системите за вътрешен контрол в образователната 

институция с изискванията на нормативните актове и приложимата методология и за 

тяхната ефективност. 

Чл. 5. (1) Като предпоставка за качественото осъществяван на мониторинга директорът 

на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора: 

1. поддържа в институцията култура на ангажираност към принципите на почтеност 

и етични ценности и към изграждането на адекватни и ефективни системи за вътрешен 

контрол; 

2. създава организационна структура, предполагаща наличието на нива на надзор 

върху изпълнението на задачите. 

(2) Служителите на образователната институция: 

1. познават и разбират целите на институцията и механизмите за измерване на 

тяхното постигане; 

2. разбират основните функции и механизми на вътрешния контрол. 

3. познават съществените рискове, застрашаващи целите на институцията и 

ключовите контроли, които управляват тези рискове; 

4. повишават своето разбиране и квалификация по отношение на СФУК и на 

инструментите за мониторинг, включително чрез участие в обучения. 

(3) Директорът и служителите на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, 

поддържат активна комуникация с представителите на общността и стимулират 

подаването на информация за слабости, пропуски и нередности. 

  

РАЗДЕЛ II 

ТЕКУЩО НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Чл. 6. (1) Посредством текущото наблюдение, ръководителят на Пето основно училище 

„Митьо Станев“, Стара Загора, получава навременна, точна и обективна информация за 

състоянието на системите за вътрешен контрол в изпълнение на своята управленска 

отговорност. 

(2) Текущото наблюдение се осъществява от ръководството и служителите на 

образователната институция. 

Чл. 7. (1) Текущото наблюдение обхваща:  

1. Елементите на вътрешния контрол и е интегрирано в нормалните, повтарящи се 

текущи дейности на предприятието. 

2. Рутинните дейности, свързани с управлението, наблюдението и други действия, 

извършвани от служителите при изпълнението на техните задължения.  

(2) Текущото наблюдение се извършва под формата и в рамките на: 

1. Надзор от страна на ръководството над рутинното изпълнение на работните 

процеси; 

2. Редовни оперативки; 

3. Регулярни заседания при оценката на риска; 

4. Наблюдения и случайно установяване; 

5. Обратна информация от трети лица; 

6. Сравнение при проследяване изпълнението на работата на персонала спрямо 

заложените цели и стандарти; 

7. Автоматични контроли, внедрени в информационни системи, засичащи 

отклонения от процеса; 

8. Анализ на доклади от контролни и надзорни органи, съдържащи информация за 

слабости в системите за вътрешен контрол; 



9. Информация от публично достъпни източници и сравнение с други образователни 

институции и др. 

(3) В рамките на дейностите по предходната алинея, ръководството и служителите на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, следят за точното, 

своевременното и пълно изпълнение на работните процеси и на дейностите, 

съставляващи системите за управление и контрол, както и за това, дали институцията 

постига целите си и дали системите за управление и контрол допринасят за това.  

(4) Ефективното текущо наблюдение проследява както изпълнението на процесите и 

постигането на целите на учебната дейност, така и тези на административно-стопанската 

дейност. 

Чл. 8. За целите на текущото наблюдение, ръководството на Пето основно училище 

„Митьо Станев“, Стара Загора, използва активно информацията, подавана от 

представители на общността. 

(2) Членовете на обществения съвет и на настоятелството редовно обсъждат и докладват 

на директора на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, установени 

слабости и проблеми във функционирането на институцията и постигането на нейните 

цели. 

(3) На интернет страницата на образователната институция, както и с други подходящи 

методи е обявена възможността за подаване на сигнали и предложения от страна на 

родители, доставчици на услуги, НПО и други представители на общността. 

Чл. 9. Установените при текущото наблюдение слабости и пропуски се докладват 

писмено на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора. За целта всички 

служители в институцията познават линиите на докладване и при нужда докладват пряко 

на директора. 

(2) При докладването се посочва източникът на информация, в какво се състои 

установената слабост и дали се касае за неспазване или неприлагане на вътрешни 

правила и процедури или до случай, в който точно приложени вътрешни правила и 

процедури не са довели до целения резултат. 

(3) Директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, преценява дали 

докладваният проблем е индикатор за слабост в системите за управление и контрол. Ако 

се прецени, че е налице такъв индикатор, директорът възлага извършването на анализ на 

причините, довели до системната слабост. 

(4) Служителят/служителите, на който/които е възложен анализът, предлагат 

предприемането на корективни мерки, за отстраняване на установената слабост. 

 

РАЗДЕЛ III 

ИЗВЪРШВАНЕ НА САМООЦЕНКА 

 

Чл.10. (1) Самооценката на вътрешния контрол е формален, периодичен процес на 

събиране и анализ на информация, целящ предоставяне на изводи за адекватността и 

ефективността на вътрешния контрол и неговите елементи в образователната 

институция. 

(2) Самооценка се извършва минимум веднъж годишно, във връзка с изготвянето на 

годишния доклад съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗФУКПС и съгласно регулярните указания за 

годишно докладване, издадени от министъра на финансите. 

(3) Извън хипотезата на алинея 2, самооценка се извършва по преценка на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, във връзка с индикации за 

възможни слабости на системите за управление и контрол. Подобни индикации може да 

се проявят, в резултат от текущото наблюдение, в резултат от изпълнението на 

контролни дейности или от други външни източници. 



(4) Самооценката може да обхване цялостно системата за вътрешен контрол на 

организацията, отделни елементи на СФУК или отделни системи за управление и 

контрол. 

Чл. 11. (1) Извършването на самооценка обхваща следните стъпки: 

1. Определяне на служител/и за извършване на самооценката; 

2. Планиране на самооценката;  

3. Провеждане на самооценката;  

4. Анализиране на получените резултати от самооценката и докладване; 

5. Предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на образователната 

институция, чрез актуализиране и подобряване на системите за вътрешен контрол. 

Чл. 12. Директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, издава 

заповед, с която определя: 

1. Обхвата на самооценката, в това число периода, за който ще се оцени състоянието 

на системите за вътрешен контрол; 

2. времето за провеждане на самооценката; 

3. служителя или екипа, който да проведе самооценката; 

4. други указания или насоки за извършването на самооценката. 

Чл. 13. (1) При определянето на служител/и за извършване на самооценката се отчита 

необходимостта да се включат лица с различен профил в организацията, с оглед на 

дефинирания обхват. 

(2) По преценка на директора и с оглед на обхвата на самооценката, в екипа за нейното 

извършване могат да се включат и представители на обществения съвет или 

настоятелството на образователната институция. 

Чл. 14. (1) Планирането на самооценката включва дефинирането на критерии и 

показатели за оценка, на инструменти за самооценка, подготовка на работни документи, 

планиране на времето за събиране на нужната информация, анализ и докладване. 

(2) Инструментите за самооценка могат да бъдат преглед и анализ на документи, 

използване на въпросници, провеждане на анкети, интервюта и наблюдение и др. 

Чл. 15. (1) Критериите, показателите към тях и инструментите за самооценяване на 

състоянието на вътрешния контрол по елементи и в цялост се утвърждават от директора 

на образователната институция.  

(2) Критериите1 представляват основните изисквания към елементите на вътрешния 

контрол, на базата на които чрез установяване на нивото по зададени показатели се 

калкулира цялостната самооценка. 

(3) Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени измерители, чрез 

които се определя равнището на съответствие с всеки критерий2. 

Чл. 16. При планиране на самооценката задължително се преценява необходимостта от 

използване на инструменти за събиране на информация от представители на общността 

(въпросници, анкети, интервюта и др.), по отношение на цялостната дейност на 

организацията или на отделни нейни аспекти. 

Чл. 17. (1) Провеждането на самооценката включва събиране и документиране на 

нужната информация, чрез прилагане на планираните инструменти.  

(2) Информацията може да се съдържа както в документи и други източници, създадени 

в рамките на образователната институция, така и в доклади на външни контролни органи, 

мнения на трети лица или други публични източници. 

(3) Служителят или екипът, извършващ самооценката, трябва да събере достатъчна, 

надеждна и изчерпателна информация за оценка на всички зададени критерии. 

Чл. 18 (1) Анализът на събраната информация включва съпоставяне със зададените 
                                                           
 
 



критерии и показатели, предишни резултати и съответните трендове. 

(2) Чрез извършване на самооценката се дефинират силните и слабите страни във 

вътрешния контрол на отделните административни звена и/или в цялата администрация 

на образователната институция.  

(3) Състоянието на системите за вътрешен контрол се определя чрез крайна оценка, която 

се формира от сбора от получените точки по всички критерии или средна оценка. 

Чл. 19. Екипът за самооценка организира своята дейност по начин, който да осигури 

пълнотата, верността и актуалността на събраната, анализираната и представена под 

формата на доклад информация. 

Чл. 20. (1) Резултатите от самооценката се оформят в доклад. 

(2) Докладът съдържа следните части: 

1. Цели и обхват на самооценката; 

2. Данни за използваните инструменти при самооценяването;  

3. Анализ на резултатите от самооценяването;  

4. Сравнение на данните с резултатите от предходно самооценяване, включително 

анализ на адекватността на предприетите действия за развитие и подобрение на 

финансовото управление и контрол; 

5. Самооценка на общото състояние на системите за финансово управление и 

контрол в съответната организация, в това число области на финансовото управление и 

контрол, които се нуждаят от развитие и подобрение; 

6. Източниците на информацията, използвана за изготвянето на доклада; 

7. Предложения за корективни действия. 

 

РАЗДЕЛ IV 

ПРЕДПРИЕМАНЕ НА КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ 

 

Чл. 21. (1) Въз основа на резултатите от текущото наблюдение и самооценката, 

директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, преценява 

необходимостта от предприемане на корективни действия. 

(2) В случай че се налага промяна в системите за управление и контрол, с цел 

преодоляване на установени слабости, директорът утвърждава план за действия. 

(3) Планът за действия включва мерки, срокове за предприемането им и отговорни лица. 

(4) След внедряване и прилагане на промените в системите за управление и контрол, 

процесът по мониторинг, в това число последващото текущо наблюдение и следващите 

самооценки оценяват постигнатата ефективност. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Правилата са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на Пето 

основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, и влизат в сила от датата на 

утвърждаването им.  
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УТВЪРЖДАВАМ, 

ДИРЕКТОР:  

 

 

ПОЛИТИКА ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ И АКТИВИ 

И ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ 

 в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора 
 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Настоящата политика цели да регламентира: правила и процедури за 

използване на информационните системи и активи на Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора: 

1.  от страна на служителите и на учениците; 

2. запазване на конфиденциалността на информацията чрез осигуряване на 

мерки за защита от неправомерно придобиване, неправомерно модифициране, 

унищожаване или загубване; 

3. развитие и поддържане на сигурни и надеждни информационни системи, 

осигуряващи цялост и достъпност на информацията; 

4. мерки за реакция в случай на злоупотреба, загуба или неупълномощено 

придобиване на информация, както и при бедствия, и аварии; 

5. осигуряване на непрекъснатост на работните процеси; 

6. информиране на педагогическия и непедагогическия персонал и на други 

лица, имащи достъп до информационните системи и активи на Пето основно училище 

„Митьо Станев“, Стара Загора, за техните отговорности и задължения; 

(2) Политиката обхваща: 

1. информационните системи на образователната институция; 

2. информацията, съдържаща се в системите; 

3. потребителите на информацията. 

(3) Политиката на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, не налага 

ограничения, противоречащи на установената култура на откритост и доверие в 

институцията.  

(4) Целта на описаните в политиката контроли е да защитават служителите на 

образователната институция, потребителите, децата и учениците, както и външните 

заинтересовани страни, имащи отношения с институцията, от незаконни и увреждащи 

действия, извършени предумишлено или несъзнателно.  

Чл. 2. Информационните системи и активи включват: 

1. информацията, създавана и използвана от образователната институция: 

2. бази данни; 

3. сървъри, компютри, мобилни устройства, комуникационни устройства, 

устройства за копиране и всякакви периферни устройства; 

4. WEB базирани и други информационни системи и софтуерни активи 

(програми), в това число операционни системи, вътрешна и интернет страница, имейли 

и др.; 

5. локална мрежа и инфраструктура (окабеляване, захранване и др.); 

6. носители на информация (дискови масиви, дискове, USB памети и др.). 
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Чл. 3. При управление на сигурността на информацията, образователната 

институция прилага стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 – Информационни технологии – 

Методи за сигурност – Системи за управление на сигурността на информацията – 

Изисквания. 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ 

ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 4. В Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, се прилага и спазва 

принципът на разпределение на задълженията и отговорностите като средство за 

намаляване на риска от случайна или умишлена злоупотреба с информационните 

системи и активи. 

Чл. 5. (1) Директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора: 

1. утвърждава настоящата политика и свързаните с нея документи, както и 

промените в тях; 

2. разпределя правата за използване на информационните системи и ролите и 

отговорностите, свързани с опазване на информационните активи и сигурността на 

информацията; 

3. координира прилагането на мерки за осигуряване на информационна 

сигурност; 

4. оценява потребностите и планира необходимите ресурси за осигуряване на 

информационната сигурност; 

5. утвърждава план за осигуряване непрекъснатостта на дейността и планове 

за обучение на служителите на институцията, във връзка с използването на 

информационните системи и активи и информационната сигурност. 

(2) Директорът на образователната институция проследява и осигурява 

актуалността на настоящата политика и свързаните с нея документи. 

(3) Директорът на образователната институция отговаря за подходящото 

оповестяване на актуалната версия на настоящата политика и свързаните с нея 

документи. Той отговаря служителите на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара 

Загора, да бъдат подходящо инструктирани и мотивирани за изпълнение изискванията 

на политиката.  

Чл. 6. Специалистът по информационни технологии/системният администратор 

отговаря за:  

1. управление и поддържане на информационните системи и активи на Пето 

основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, и предоставяне на нужните нива на 

достъп; 

2. архивиране на данни и информация; 

3. осигуряване на защита от злонамерен софтуер;  

4. мониторинг на уязвимости и инциденти;  

5. изготвяне на нужната документация, свързана с администрирането на 

информационната система и активи. 

Чл. 7. (1) Потребителите на информационните системи в Пето основно училище 

„Митьо Станев“, Стара Загора, са задължени да следват правилата, инструкциите и 

заповедите, свързани с използването на информационни системи и активи и с 

информационната сигурност.  

(2) Потребителите са длъжни да докладват за проблеми и инциденти с 

информационните системи и активи. 

(3) Под потребители на информационни системи в настоящата политика се 

разбират всички лица, които имат достъп до системите по силата на своите служебни 

или договорни отношения, както и всички учащи, ползващи информационните системи 

на институцията. 



(4) Педагогическите специалисти и непедагогическият персонал използват 

информационните системи и активи в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара 

Загора, с цел увеличаване на продуктивността и ефективността на работата.  

(5) Всички потребители се запознават с тези части от настоящата политика и 

свързаните с нея документи, които отговарят на техните роли и отговорности. 

Потребителите потвърждават, че са запознати и че разбират задълженията си по тези 

документи. 

(6) Правата и задълженията на потребителите и служителите на Пето основно 

училище „Митьо Станев“, Стара Загора, по отношение на информационните системи и 

активи и информационната сигурност в образователната институция, се определят в 

съответствие с настоящата политика, в правила, заповеди или в длъжностните им 

характеристики. 

 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ 

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

 

Чл. 8. Заместник-директорът по административно-стопанската дейност отговаря за 

прекратяването или промяната на правата и достъпа до информационните системи и 

активи на служители или лица, с които институцията е сключила договор и на които 

трудово-правните отношения или договорът се прекратява или променя. 

Чл. 9. Заместник-директорът по учебната дейност отговаря за прекратяването или 

промяната на правата и достъпа до информационните системи и активи на учащите, при 

завършване или напускане на образователната институция. 

Чл. 10. При необходимост, е възможно правата и достъпът до информационните 

системи и активи на служители, лица, с които институцията е сключила договор, и на 

учащите, да се продължат и за определен период след края на договора/напускане на 

образователната институция. В този случай лицето подписва декларация за 

конфиденциалност. 

Чл. 11. При напускане на специалиста по информационни технологии или при 

прекратяване на договора с него, знанията за информационните системи и активи и за 

информационната сигурност на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, 

се документират по подходящ начин и се предават на образователната институция. 

 

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ 

ИЗПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И 

АКТИВИ 

 

Чл. 12. (1) Информационните системи и активи на Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора, в това число вътрешната мрежа (интранет), интернет, 

компютърното оборудване, операционните системи, приложният софтуер, електронната 

поща и други, описани в чл. 2 на настоящата политика, са собственост на 

образователната институция.  

(2) Данните и информацията, които служителите и потребителите обработват и 

съхраняват при изпълнение на служебните си задължения или в рамките на учебния 

процес чрез използване на информационните системи на Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора, са собственост на образователната институция.  

(3) Информационните системи и активи на образователната институция са 

предназначени да се използват единствено за постигане на целите и в интерес на 

образователната институция. 

(4) Образователната институция поддържа пълен списък на информационните си 

системи и активи. 



Чл. 13. (1) Работниците/служителите в институцията нямат право да вземат 

програмни продукти с цел инсталацията им на домашните им компютри и преносими 

устройства, с изключение на електронни учебници/познавателни книжки и създадените 

за он-лайн обучение софтуери. 

(2) Изключения от разпоредбата на ал. 1 са допустими при изрично разрешение на 

директора на институцията и за целите на работния или образователния процес. 

Чл. 14. При напускане на институцията, работниците/служителите нямат право да 

копират или унищожават файлове с данни, които са създадени във връзка с тяхната 

работа. 

Чл. 15. (1) Забранява се ползването на информационните системи и активи на 

образователната институция в следните случаи: 

1. Заобикаляне на системите за сигурност, с цел разрушаване или намаляване 

сигурността на учебната локална мрежа или бази данни. 

2. Ползване на информационните системи за извършване на престъпление. 

3. За подпомагане дейността на частни лица, в това число търговски 

дружества, техните продукти, услуги или бизнес практика. 

4. Електронната поща на институцията не може да се ползва за комерсиални 

лични цели, религиозни цели или да се подпомага бизнес, който не е свързан с дейността 

на образователната институция. 

5. За политическа дейност, която пряко или косвено би подпомогнала 

кампанията за избиране на даден кандидат. 

6. Подправяне на електронна поща с цел скриване на самоличността на 

подателя или фалшифициране на тази самоличност. Всички електронни писма, пращани 

от персонала трябва да са лично подписани. 

7. Свалянето от интернет на аудио и видео файлове. 

8. Сваляне и инсталиране на компютърни програми от интернет без 

разрешение на компютърните специалисти.  

9. Копиране на лицензираните компютърни програми на институцията с цел 

лична употреба. 

(2) Този списък на забранените дейности във връзка с информационните 

технологии не е изчерпателен и към него може да се добавят допълнителни забрани със 

заповед на директора. 

Чл. 16. (1) Неоторизираното разкриване на служебна информация може да доведе 

до негативни последици за образователната институция и накърняване на нейния имидж 

и репутация. 

(2) Работник/служител, който е копирал и използвал информация от локалната 

мрежа на институцията за лична изгода или за да причини вреда на институцията, носи 

съответната дисциплинарна и имуществена отговорност по Кодекса на труда.  

Чл. 17. (1) Ръководството насърчава ползването на интернет от 

работниците/служителите за обмяна на информация, извършване на проучвания и 

събиране на данни във връзка с дейността им. 

(2) Заместник-директорите и други оторизирани длъжностни лица отговарят за 

уместната употреба на интернет от персонала.  

Чл. 18. Всички електронни писма и важни съобщения, които имат отношение към 

дейността на образователната институция, трябва да се принтират и представят за 

завеждане с входящ номер в Дневника за входяща кореспонденция от определеното 

длъжностно лице, като екземпляр се съхранява в съответния класьор и в електронната 

поща. 

 

РАЗДЕЛ ПЕТИ 

КОНТРОЛ ВЪРХУ РАБОТАТА С ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И 

АКТИВИ 



 

Чл. 19. (1) Ръководството на институцията има право да контролира ползването на 

програмните продукти, електронната поща, интернет и базите данни, създадени от 

педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в образователната 

институция. 

(2) Ръководството на образователната институция има право да проверява изцяло 

служебните компютри, предоставени за учебни цели на персонала в институцията, както 

и техниката, която ползват учители и служители във връзка с изпълнение на служебните 

им задължения. 

(3) Служителите и потребителите са наясно, че работата и използването на 

информационните системи и активи подлежи на непрекъснато наблюдение.  

(4) Образователната институция има право да деинсталира всякакъв софтуер или 

файлове, които не са свързани със служебните задължения на потребителя или с учебния 

процес, като (но не само) игри, музикални файлове, изображения, видеоклипове, 

споделени и безплатни програми, и др. 

(5) Служителите и потребителите, имащи достъп до информационните системи, 

спазват политика за чисто бюро, чист екран и защита на ненадзиравани устройства. 

(6) Служителите и потребителите прилагат изключително внимание при работа с 

информационните системи, в това число работа в интернет и работа с електронна поща, 

за да се предпазят от вируси, троянски коне и друг злонамерен софтуер. 

Чл. 20. Резултатите от извършения контрол върху работата с информационните 

системи и активи на образователната институция се считат за конфиденциални и не се 

разгласяват от ръководството. 

 

РАЗДЕЛ ШЕСТИ 

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Чл. 21. (1) При придобиване на софтуерни продукти, за целите на образователната 

институция, се гарантира, че са налице ясни договорни клаузи относно правата за 

интелектуалната им собственост; 

(2) При разработване на нови или промяна на съществуващи софтуерни продукти 

за целите на образователната институция, в договорите за разработка се включват ясни 

клаузи, гарантиращи, че правата за интелектуалната собственост остават за 

институцията;  

(3) Образователната институция инсталира и използва само лицензирани продукти, 

като адекватно преценява и осигурява срока, броя потребители и др. Ръководството на 

образователната институция и специалистът по информационни технологии 

осъществяват проверки за целта. 

 

 

РАЗДЕЛ СЕДМИ 

ФИЗИЧЕСКА СИГУРНОСТ 

 

Чл. 22. Информационните системи и оборудването на Пето основно училище 

„Митьо Станев“, Стара Загора, в това число копирни машини, факсове и мрежови 

принтери, се защитават физически от заплахи за сигурността и влияние на рискове от 

околната среда, с цел предотвратяване на загуби, щети или излагане на риск на активи и 

затрудняване или прекратяване на дейността на институцията.  

Чл. 23. Помещенията, в които е разположено оборудване, свързано с 

информационните системи на образователната институция, се обособяват като защитени 

физически зони, с ограничен и контролиран достъп. 



За целта директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора 

издава заповед със съответните мерки и отговорни лица. Подобни мерки могат да 

включват секретни ключалки, дневник за достъп, видео наблюдение и др. 

Мерките за физическа защита не трябва да възпрепятстват и затрудняват 

служебния и учебния процес. 

Чл. 24. Изнасянето извън сградите на институцията на информационни активи 

принадлежащи на институцията се извършва с разрешение от директора или 

оправомощено лице. 

Чл. 25. Служебна информация не се оставя без надзор или контрол, което означава 

видима на екран. 

Чл. 26. Физическият достъп на външни лица, в това число и на учениците, до 

информационните системи и активи на институцията се извършва от и/или в присъствие 

на служители на образователната институция. 

Чл. 27. Сървърното помещение на институцията е оборудвано с подходящи и 

съвременни системи за климатизация, за пожароизвестяване и пожарогасене, за контрол 

на влажността, както и с непрекъсваеми захранващи устройства. 

 

РАЗДЕЛ ОСМИ 

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА, УПРАВЛЕНИЕ НА ИНЦИДЕНТИ И ЗАЩИТА 

ОТ ЗЛОНАМЕРЕН СОФТУЕР 

 

Чл. 28. (1) Достъпът до информационните системи и активи на институцията е 

индивидуален и се осъществява на база персонален потребителски профил. 

(2) Персоналният потребителски профил съдържа следните данни: 

1. лични данни; 

2. потребителско име и парола; 

3. права за достъп.  

Чл. 29. (1) Паролите следва да съдържат малки и големи букви, цифри и специални 

символи, дължината им трябва да е не по-малко от 8 символа за потребителските и 12 

символа за администраторските профили.  

(2) Паролите на потребителските профили трябва да се сменят регулярно на период 

не по-голям от шест месеца. 

(3) Паролите на административните профили трябва да се сменят регулярно на 

период не по-голям от три месеца. 

(4) Потребителите трябва да пазят своите лични пароли в тайна. 

Чл. 30. Правата за достъп са две основни групи – потребителски и 

административни. Администраторски права на достъп се определят със заповед на 

директора на институцията. 

Чл. 31. При настройка на информационните системи на институцията се 

препоръчва да се прилага следният подход: 

1. след 5 (пет) неуспешни опита за влизане в системата, съответният профил 

се „заключва“. Отключването на профила се извършва от администратора, след 

изясняване на причините за заключването. 

2. определя се максималното време на сесия без активност от страна на 

потребителя, след което профилът автоматично излиза от системата.  

Чл. 32. (1) Информационните системи на Пето основно училище „Митьо Станев“, 

Стара Загора, осигуряват записи на действията на потребителите и на други събития 

(инциденти), свързани със сигурността на информацията. 

(2) Записите се осъществяват във файлове за регистрация (log–files) на системно и 

приложно ниво. Файловете са защитени от манипулации на потребители и са достъпни 

само за упълномощени от директор на институцията лица и се съхраняват за определен 

период от време. 



(3) Лицето с администраторски права не трябва да има възможност да изтрива или 

деактивира записи на свои собствени действия. 

Чл. 33. (1) Информационните системи и активи на Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора, трябва да бъдат надеждно защитени от проникване на злонамерен 

код (напр. вируси), хакерски атаки и др. Подобно проникване може да се осъществи 

както през Интернет, така и от неправилно използване на преносими информационни 

носители (дискове, външна памет и др.).  

(2) Специалистът по информационни технологии на институцията отговаря за 

поддържане на системите за защита от злонамерен код. За целта се използват като 

минимум: 

1. системи за защита; 

2. софтуер за откриване на вируси, сканиращ както входящия трафик към 

външни (интернет) страници и платформи на институцията, така и към потребителските 

персонални компютри използвани в институцията. 

Чл. 34. (1) Специалистът по информационни технологии на образователната 

институция носи пълната отговорност за избирането и инсталирането на антивирусната 

програма, както и за нейната актуализация на всеки индивидуален компютър. 

Служителите също трябва да следят дали тяхната антивирусна програма се осъвременява 

периодично с най-новата версия.  

(2) Потребителите на информационните системи на институцията трябва да 

приемат всяко съобщение за злонамерен софтуер или друго злонамерено събитие 

изключително сериозно и да следват вътрешните процедури за реакция в такъв случай. 

(3) Преднамереното разпространяване на данни, за които потребителят знае, че са 

заразени с вирус е нарушение на служебните задължения, което сe санкционира по 

дисциплинарен ред.  

(4) В случай на злонамерена атака потребителят трябва незабавно да информира 

специалиста по информационни технологии, без да предприема никакви действия 

самостоятелно.  

(5) Входящата електронна поща трябва да се третира с особено внимание поради 

потенциалната възможност да е заразена със злонамерен софтуер. Отварянето на 

приложения да се прави само след предварителното им сканиране с антивирусна 

програма. 

(6) Ползването на външни носители (дискове, външна памет и др.) на информация 

е допустимо само след предварителното им сканиране с антивирусна програма. 

Чл. 35. (1) Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, събира и 

анализира данни за вида и броя на инцидентите, свързани със сигурността на 

информацията. Въз основа на анализа се прави преценка на разходите за защита. Също 

така, въз основа на анализа се идентифицират повтарящи се инциденти или инцидентите 

с голямо влияние и на тази база се оптимизират мерките за защита. 

(2) Информацията от извършваните по предходната алинея анализи се взема 

предвид в процеса по управление на риска в организацията. 

Чл. 36. При работа от разстояние и необходимост от достъп до информационните 

системи на образователната институция дистанционно – извън вътрешната мрежа: 

1. се използва двуфакторна автентикация на достъп; 

2. се използват само канали с висока степен на защита като Virtual Private 

Network (VPN); 

3. не се използват File Transfer Protocol (FTP) и Remote Desktop Connection. 

 

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪЛНОТАТА, ИНТЕГРИТЕТА И 

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 



Чл. 37. (1) Основна отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на 

информацията, носят служителите, които имат право да я създават и записват в 

информационните системи на образователната институция. 

(2) Промени във вече записана в информационните системи информация правят 

служителите, на които са дадени съответните права за това.  

(3) В случай че вече записана в информационните системи информация е затворена 

за редактиране през стандартния потребителски интерфейс, промените се извършват 

само след писмено разрешение на директора на образователната институция и след като 

специалистът по информационните технологии „отключи“ възможността за 

редактиране. 

(4) Конфиденциалността на информацията е лична отговорност на всеки, чийто 

профил осигурява достъп до нея, в съответствие с предоставените му права. 

 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ 

АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

 

Чл. 38. (1) Сривовете в компютърното оборудване, вирусите и случайното 

изтриване на файлове могат да причинят загуба на данни, поради което е необходимо 

информацията във всяка компютърна система да бъде архивирана. 

(2) Целта на архивирането е да се възстанови работата възможно най-бързо в 

случай на прекъсване по технически причини. По този начин се минимизират 

възможните проблеми и загуби. 

(3) Специалистът по информационни технологии в институцията осигурява на 

потребителите адекватна система за архивиране на данните от тяхната работа на 

подходящи технически носители (дискове, USB и др.). 

(4) Честотата на архивирането се определя от директора в писмена процедура и 

зависи от броя транзакции и тяхната значимост за системата.  

(5) Задължително архив (архивиране на файлове) се прави веднъж месечно. 

Чл. 39. (1) Направените архивни копия се съхраняват по възможност извън 

основната сграда на образователната институция, в специално предназначен за целта 

заключен шкаф. 

(2) Архивните копия се обозначават със следните данни: 

1. име на информацията; 

2. дата на създаване; 

3. срок на съхранение; 

4. име на служителя, извършил архивирането. 

(3) Архивните копия се проверяват периодично за пълнота на архивираната 

информация и възможност за възпроизвеждането ù. Копията се проверяват поне веднъж 

годишно, а носители с информация от ключово значение за дейността на 

образователната институция – поне веднъж на 6 месеца. 

Чл. 40. (1) При срив в информационните системи, специалистът по информационни 

технологии предприема нужните действия за възстановяване на нормалното 

функциониране на системите. 

(2) При загуба или повреждане на информация, специалистът по информационни 

технологии я възстановява, като използва последното актуално архивно копие. 

 

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ 

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ 

 

Чл. 41. С цел предотвратяване на увреждане или загуба на информация или грешки 

в информационните системи на образователната институция, при разработени и 



внедряване на нови или при усъвършенстване на съществуващи информационни 

системи, се планират подходящи мерки, които се залагат в договорите с разработчиците.  

Чл. 42. (1) За всяка информационна система се поддържат отделни една от друга 

среда за тестване и продукционна среда, в която системата функционира. 

(2) Дейности по разработване не се извършват в тестовата и продукционна среда на 

системата. 

(3) Не се допуска пряк достъп на разработчиците до продукционната среда.  

 

РАЗДЕЛ ДВАНАДЕСЕТИ 

ОЦЕНКА НА РИСКА 

 

Чл. 43. (1) Като част от дейността по управление на риска, образователната 

институция идентифицира и оценява рисковете, свързани с използването на 

информационните системи и информационната сигурност. 

(2) При оценката на риска се идентифицират рискове за всяка система и актив, 

описани в списъка по чл. 12, ал. 4 на настоящата политика. 

(3) Въз основа от резултатите от оценката на риска, се прецизират и предприемат 

конкретните мерки, във връзка с областите на прилагане и защита на информационните 

технологии и информацията, описани в настоящата политика. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящата политика се преглежда и при необходимост се актуализира поне 

веднъж годишно, при промени в приложимата уредба, в средата и технологиите, в 

организацията и дейността на образователната институция, а също така в резултат от 

промяна в рисковете, застрашаващи дейността на институцията. 

§ 2. Директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, създава 

условия за запознаването на служителите на образователната институция и всички 

потребители на информационните ù системи и активи с политиката, като публикува и 

комуникира политиката чрез подходящи комуникационни канали и организира 

обучения. 

§ 3. Директорът на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, или 

определено от него лице упражнява контрол по прилагане на политиката. 

§ 4. Политиката за работа с информационни системи и активи и за информационна 

сигурност влизат в сила от утвърждаването й със заповед № 1169/ 14.09.2021 г. на 

директора на Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 
 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ  

ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ  

в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора 
 

 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Настоящите правила за осъществяване на предварителен контрол за 

законосъобразност, свързан с цялостната дейност на Пето основно училище „Митьо 

Станев“, Стара Загора, наричани по-нататък за краткост „правилата“, регламентират 

целите, обхвата, реда и начина за осъществяване на предварителния контрол. 

(2) Законосъобразност по смисъла на тези правила е съответствието на 

дейностите/процесите в Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора, с 

приложимото законодателство и вътрешните актове.  

Чл. 2. (1) Правилата са изготвени на основание изискванията и принципите на Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) и са в съответствие с 

новите Методически насоки по елементите на финансовото управление и контрол на 

министъра на финансите и новите Указания за осъществяване на предварителен контрол 

от 2020 г. 

(2) Тези правила се утвърждават на основание чл. 13, ал. 1 и ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС и са 

неотменен елемент от цялостната система на вътрешния контрол в Пето основно 

училище „Митьо Станев“, Стара Загора. 

Чл. 3. Правилата имат за цел: 

1. да се определят дейностите, процесите и свързаните с тях решения, за които е 

необходимо извършване на предварителен контрол за законосъобразност; 

2. да се определят служителите/длъжностните лица, които извършват 

предварителен контрол за законосъобразност; 

3. да се определят изискванията за документиране на извършения предварителен 

контрол. 

 

 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA
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ГЛАВА ВТОРА 

СЪЩНОСТ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 

 

Чл. 5. (1) Предварителният контрол за законосъобразност е постоянен превантивен 

процес и представлява обективна и непредубедена експертна оценка, която цели да 

предостави пред директора на образователната институция (директора) или на 

оправомощените от него лица мнение за законосъобразността на вземаните от тях 

решения/извършваните действия като носители на управленската отговорност. 

(2) При извършването на предварителния контрол се проверяват всички документи, 

свързани с предстоящото решение/действие, с цел изразяване на мнение, удостоверено с 

подпис, за съответствие с всички приложими изисквания на законодателството и 

вътрешните актове. 

Чл. 6. (1) На предварителен контрол за законосъобразност в Пето основно училище 

„Митьо Станев“, Стара Загора, задължително подлежат: 

1. Процесът по възлагане на обществени поръчки – чрез проверки на всички етапи 

и изготвени документи. 

2. Процесът по договаряне и решение за извършване на разход извън приложното 

поле на ЗОП. 

3. Процесът по изпълнение на сключените договори и свързаните с него плащания. 

4. Възнагражденията, в т.ч. заплати, допълнителни и други плащания на служители 

по трудови и извънтрудови правоотношения – чрез извършване на проверки за правилно 

начисляване и изплащане на дължимите суми. 

5. Командировките в страната и чужбина – чрез извършване на проверки на 

заповедите за командировки, както и на документите за извършени разходи във връзка с 

командировките. 

6. Отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество – чрез проверки за 

спазването на изискванията на законодателството по отношение на провеждане на 

процедурите за отдаване под наем и по отношение определяне размера на приходите за 

образователната институция. 

7. Продажбата на движимо и недвижимо имущество, на стоки и услуги – чрез 

извършване на проверки за спазване на изискванията на законодателството за реда и 

начина на разпореждане с имущество, включително за определяне на размера на 

финансовите постъпления. 

8. Провеждането на конкурси за назначаване на служители – чрез извършване на 

проверки дали определеното за назначаване лице отговаря на изискванията за 

длъжността, на която се назначава, и дали размерът на определеното му възнаграждение 

е в съответствие с изискванията на нормативните актове. 

9.  Проверки на постъпили дарения и съблюдаване волята на дарителя. 

10. Други.  

(2) Като част от дейността по управление на риска, организацията приема рискови 

фактори, на база на които дефинира подхода за избор на обекти на предварителен 

контрол. В резултат може да има действия и решения, които да бъдат задължителен обект 

на предварителен контрол, такива, които да се проверяват на извадкова база, и такива, 

които не се проверяват. 

(3) Независимо от резултатите от оценката на риска, директорът на Пето основно 

училище „Митьо Станев“, Стара Загора, може да възложи въз основа на 

професионалната си преценка, извършването на предварителен контрол преди 

извършването на дадено действие или вземането на дадено решение. 



Чл.7. (1) Предварителният контрол за законосъобразност за дейностите по чл. 6 се 

осъществява от изрично оправомощено лице/лица1 чрез извършване на конкретни 

проверки по ред и начин, регламентирани в настоящите правила. 

(2) Лицето по ал. 1: 

1. осъществява възложените му функции в съответствие с длъжностната 

характеристика, методологията, издадена от министъра на финансите, приложимите 

нормативни разпоредби и други административни актове; 

2. при осъществяване на дейността си може да се подпомага от други експерти от 

училището/детската градина, натоварени с контролни и други функции; 

3. в случаите, когато представените документи не са достатъчни за формиране на 

мнение, може да поиска допълнително документи, справки, отчети и др. 

(3) Предварителен контрол за законосъобразност върху дейности извън тези по чл. 6 

може да се осъществява чрез проверки и полагане на съгласувателни подписи от 

съответните отговорни служители, съгласно утвърдени правила, обективирани във 

вътрешни актове, заповеди, функционални характеристики, длъжностни характеристики 

и др. 

Чл. 8. Въз основа на извършените проверки на предоставените документи лицето по чл. 

7, ал. 1 формира становище по законосъобразността на предстоящото решение/действие 

в едно от следните мнения: 

1. изразено мнение за законосъобразност, посочва се дата и се поставя подпис;  

2. изразено мнение с резерви с мотивирано писмено становище до директора или 

оправомощеното от него лице, в което се излагат причините за мнението с резерви. 

Мотивите може да са свързани само със законосъобразността на предстоящото 

решение/действие. 

Чл. 9. (1) Лицето по чл. 7, ал. 1 има право да не изрази своето професионално мнение за 

законосъобразност на предстоящото решение/действие, когато предоставените 

документи не са достатъчни за формиране на становище, поискано е допълване на 

документацията, но искането не е било удовлетворено, или не съществува достатъчно 

информация, която му е предоставена. 

(2) Действието по ал. 1 се мотивира в писмено становище до директора или 

оправомощеното от него лице до 2 работни дни от искането за допълване на 

информацията, в което се посочва видът на документите (допълнителни доказателства), 

които не са предоставени. 

(3) С изразеното от лицето по чл. 7, ал. 1 мнение с резерви се обръща внимание на 

директора или оправомощеното от него лице, които могат да вземат съответното 

решение или да извършат съответното действие по своя преценка. В този случай лицето 

не носи отговорност за последиците от решението или съответното действие. 

Чл. 10. Лицето по чл. 7, ал. 1 се произнася с мнение в срок до 2 работни дни, считано от 

следващия ден на получаване на документите. В случай че са изискани допълнителни 

документи/информация, срокът се удължава пропорционално на времето на 

предоставянето им. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ ЗА 

ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 

 

Чл. 11. (1) Преди вземане на решение от директора/оправомощеното лице за стартиране 

на обществена поръчка: 

                                                           
 



1. представят се за проверка : 

а) докладна записка (ДЗ) за стартиране на процедура за възлагане на обществена поръчка, 

регистрирана в деловодната система; 

б) договор – в случаите, когато има действащ договор.  

2. извършват се следните проверки:  

а) има ли ясно дефиниран предмет на обществената поръчка, срок за изпълнение, 

посочен ли е необходимият финансов ресурс за изпълнението ù, посочено ли е лице, 

което ще приема резултатите и по какъв начин, с изготвянето на какви документи ще се 

удостовери изпълнението на предмета ù, начин на плащане, ще се сключва ли договор и 

т.н.  

б) компетентно ли е лицето, което иска възлагането на обществена поръчка; има ли право 

лицето, до което е адресирана докладната записка, да представлява образователната 

институция, да управлява и да се разпорежда с бюджетните средства, като при 

делегиране на правомощията се проверява валидността и обхвата им; 

в) регистрирана ли е поръчката в регистър за поетите финансови задължения.  

(2) Преди сключване на договор за обществена поръчка:  

1 представят се за проверка непосредствено преди сключването на договора от 

директора/оправомощеното лице: 

а) докладна записка с положителна резолюция на директора/оправомощеното лице, 

регистрирана в деловодната система; 

б) протокол/доклад от работата на комисията за разглеждането, оценяването и 

класирането на постъпилите оферти, протокол от проведени преговори и/или решението 

на възложителя за определяне на изпълнител в случаите на проведена процедура (ако е 

приложимо); 

в) проекта на договор с положени съгласувателни подписи на съответните длъжностни 

лица;  

г) документацията на обществената поръчка (ако е приложимо).  

2. извършват се следните проверки:  

а) проведена ли е процедура за избор на изпълнител; 

б) работата на комисията приключила ли е с доклад/протокол за определяне на 

изпълнител, утвърден от възложителя; 

в) процедурата приключила ли е с решение за класиране/определяне на изпълнителя; 

г) внесена/представена ли е предвидената в договора гаранция за добро изпълнение; 

д) компетентно ли е лицето, което подписва договора от името на образователната 

институция; 

е) за съответствие между цената на представения проект на договор и тази, отразена в 

протокола/решението за избор на изпълнител; 

ж) има ли оправомощено с договора лице, което да приема работата и да подписва 

фактурите. 

(3) При изменение на договор: 

1. представят се за проверка следните документи: докладна записка, договор, предишни 

изменения на основния договор (ако има такива), проект на допълнителното 

споразумение за изменение на договора (анекс) с положени съгласувателни подписи на 

съответните длъжностни лица.  

2. извършват се следните проверки: 

а) посочен ли е поредният номер на изменението на основния договор от заявителя; 

б) дали договорът е в срок на изпълнение; 

в) други проверки в зависимост от предлаганите изменения във финансовата част. 

(4) При изпълнение на договорите: 

1. представят се за проверка: 



а) копие на договора (действащ към момента на извършване на сделката – доставка, 

услуга, СМР) или друго основание за исканото плащане, регистрирано в деловодната 

система;  

б) оригинален първичен счетоводен документ, основание за извършване на плащане – 

фактура, надлежно одобрена от упълномощеното с договора лице, и одобрена от 

ръководителя на звеното заявител/бенефициент протокол или друго основание за 

извършване на разхода, когато се иска плащане без първичен документ (напр. при 

плащане на държавни такси по специални закони за завеждане и/или обжалване на 

решения по съдебни дела, депозити за вещи лица и др.); 

в) справка за наредени и извършени плащания, изготвена от счетоводството. 

2. извършват се следните проверки:  

а) за съответствие на разхода с условията за плащане, определени в договора (цени, 

срокове, заявки, документи за приемането на стоките, услугите или строително-

ремонтните работи и др.);  

б) лицето, което е поискало плащането, има ли съответните правомощия; лицето, което 

разпорежда плащането, има ли правомощията да представлява образователната 

институция, да управлява и/или да се разпорежда с бюджетни средства, а в случаи на 

делегиране на правомощия, се проверява валидността и обхватът им; 

3. Разпоредбите на т. 1 и т. 2 от настоящата алинея се прилагат съответно и при 

изпълнение на договори, които не са сключени в писмена форма. 

(5) Преди решение за извършване на разход извън приложното поле на ЗОП:  

1. представят се за проверка докладна записка, регистрирана в деловодната система, 

изготвена в съответствие с правилата за документооборота, с ясно дефиниран предмет 

на договора, срок за изпълнение, необходим финансов ресурс за изпълнението му, 

посочено лице, което ще приема резултатите и по какъв начин, с изготвянето на какви 

документи ще се удостовери изпълнението на предмета му, начин на плащане, ще се 

сключва ли договорът в писмена форма.  

2. извършват се проверки на обстоятелствата, посочени в докладната записка, като в 

случай на решение за сключване на договор се проверява и проектът на договор, 

съгласуван от съответните ръководители на административни звена по компетентност. 

3. Еднотипните (групирани разходи от един и същи вид) и малки по размер разходи до 

10 000 (десет хиляди) лева в рамките на един календарен месец могат да бъдат групирани 

с цел консолидиране, като резултатът от проверките се отрази в едно мнение, 

удостоверяващо тяхната законосъобразност. 

Чл. 12. Проверка на командировките в страната и чужбина на етап отчитане:  

1. представят се за проверка: 

а) заповедта за командировка, заедно с одобрен отчет;  

б) в случаите на пътуване със собствен автомобил – докладна записка с положителна 

резолюция от директора/оправомощеното лице за ползването му и документи, 

документиращи маршрута, изминатото разстояние в километри, както и разходната 

норма за гориво за съответната марка/модел автомобил; 

в) оригиналните отчетни документи, удостоверяващи извършените от командированото 

лице транспортни разходи и разходи за нощувка. 

2. извършват се следните проверки:  

а) надлежно ли е одобрен отчетът/сметката от командировката от ръководителя на 

съответното звено; 

б) за наличие и редовност на всички отчетни документи, удостоверяващи 

обстоятелствата, посочени в отчета/сметката на заповедта за командировка; 

в) за съответствие на посочените дневни и квартирни пари, с определените в Наредбата 

за командировките в страната, приета с Постановление на Министерския съвет № 72 от 



1986 г. и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, приета с 

Постановление на Министерския съвет № 115 от 2004 г.; 

г) за съответствие между броя на заверените дни в заповедта за командировка и този, 

определен от ръководителя за осъществяване на командировката; 

д) дали са представени оригиналните екземпляри на отчетните документи.  

Чл. 13. При отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество: 

1. представят се за проверка: 

а) докладна записка, доклад или друг вътрешноведомствен акт с положителна резолюция 

на директора/оправомощеното лице, с които дирекцията-заявител инициира съответното 

действие и издадените актове;  

б) всички документи, относими към съответното действие – проучвания, оферти, проект 

на договор. 

в) в случаите на действащ договор – копие на договора. 

2. извършват се следните проверки: 

а) съответства ли посоченият наемател в проекта на решение на определения в протокола 

на комисията; 

б) относно компетентността на оправомощеното лице, което издава акта или сключва 

договора от името на институцията – има ли право да представлява организацията и да 

управлява имуществото му, валидността и обхвата на делегираните правомощия; 

в) в случаите на сключване на договор – съответства ли договорът за наем с офертата на 

спечелилия кандидат/протокола от работата на комисията и определените от директора 

условия. 

Чл. 14. При продажба на движимо и недвижимо имущество: 

1. представят се за проверка: 

а) актът, с който ще се осъществи съответната продажба;  

б) всички документи, удостоверяващи основанието за предстоящото решение/действие 

– проучвания, оферти и др.;  

в) в случаите на сключване на договор - проект на договор. 

2. извършват се проверки: 

а) относно компетентността на оправомощеното лице, което издава акта или сключва 

договора от името на институцията – има ли право да представлява организацията и да 

се разпорежда с имуществото му, валидността и обхвата на делегираните правомощия; 

б) в случаите на сключване на договор, съответства ли цената в договора за продажба с 

цената от акта за продажба. 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ КОНТРОЛ 

 

Чл. 15. (1) Резултатите от извършените проверки се документират с: 

а) мнение по образец, адаптиран съобразно вида на проверките2, заедно с мотивирано 

становище при мнение с резерви; 

б) отразяване в регистър чрез въвеждане на задължителните реквизити3; 

(2) Изготвената в резултат на предварителния контрол документация по ал. 1 се 

съхранява, както следва: 

а) издадените в един екземпляр документи, удостоверяващи извършения контрол, се 

съхраняват към документацията, за която се отнасят, и в сроковете на нейното 

съхранение; 

                                                           
 

 



б) при мнение с резерви при извършения контрол и писмените становища към него, 

същите се съставят в три екземпляра – един за лицето по чл. 7, ал. 1, един за адресата и 

един за деловодството. 

Чл. 16. За изразените мнения с резерви, констатирани индикатори за измама, както и за 

ефекта от становищата с резерви лицето по чл. 7, ал. 1 уведомява незабавно директора 

на образователната институция.  

Чл. 17. Директорът, заместник-директорите и главният счетоводител могат да правят 

справки в регистъра на лицето по чл. 7, ал. 1 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Правилата са утвърдени със Заповед № 1169/14.09.2021 г. на директора на Пето 

основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора. 
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  
 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 ИДЕНТИФИЦИРАНЕ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ 

ЗАСТРАШАВАЩИ ПОСТИГАНЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА 

АДМИНИСТРАЦИЯТА 
В ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”МИТЬО СТАНЕВ” ГР.СТАРА ЗАГОРА 

 
 

І. ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

 Целта на тази процедура е определяне на етапите по управлението на рисковете -оценка на 

вероятността от настъпването на рисковете, тяхното влияние, и вземане на решение какви 

мерки трябва да се предприемат и какви контролни дейности да се организират за да се 

ограничат рисковете до едно приемливо равнище. 

 Процеса на управление на риска допринася за доброто ръководене на организацията и 

постигане на разумна увереност, че целите й ще бъдат постигнати.  

  

ІІ. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

  

 Риск е възможността да настъпи събитие което ще повлияе върху постигане на целите на 

организацията. Рискът се измерва с неговият ефект и вероятността от настъпването. 

 Управление на риска е процесът по идентифициране, оценяване и мониторинг на 

рисковете които могат да повлияят върху постигане на целите на организацията и 

въвеждането на необходимите контролни дейности, с цел ограничаване на рисковете до 

едно приемливо равнище. 

 Идентифицирането и анализа  на рисковете е ключов елемент на Системата за 

финансово управление и контрол. Рисковете трябва да се определят по отношение на всяка 

една конкретна операция или дейност. Това позволява оценка на рисковете по дирекции, 

отдели, звена функции или операции. Оценката на рисковете по дейности позволява 

поддържането на едно приемливо за организацията ниво на риск. След 

идентифициране на основните рискове, те могат да бъдат анализирани в контекста на 

конкретни задачи, функции и операции. 

 Контролирането на рисковете са правилата процедурите и действията насочени към 

намаляване на рисковете за постигане на целите на организацията, и допринасящи за 

изпълнение решенията на ръководителите. 

 Основните цели на организацията произлизат от нейните основни дейности. Те 

включват основни насоки за развитие от една страна, предвид ресурсите с които разполагат 

отделните структурни единици и от друга страна приоритетите на дейността на самата 

организация. 

 Целите се класифицират в три основни категории: 
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 - оперативни – целите отнасящи се до отделните операции и са пряко свързани с 

практическото изпълнение на операциите и оптимизирането на процесите. Тук се включват 

целите по отношение степен и качество на изпълнение на задачите, опазване на активи и 

ресурси от загуби и др.; 

 - цели свързани с финансовата информация –  целите пряко свързани с изготвянето на 

достоверни и надеждни счетоводни и финансови отчети; 

  - цели за съответствие – целите отнасящи се до прилагането на законовите и под 

законовите нормативни актове. 

  

ІІІ  ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

1. Определяне на рисковете 

Определянето на рисковете е един постоянен процес, който обикновено започва с 

планирането на дейността и продължава през отделните етапи от реализацията на тази 

дейност. 

Рисковете следва да бъдат определени в контекста на конкретни ситуации. Необходимо е да 

се обърне сериозно внимание на проблемните области за постигане целите на 

организацията. 

Основните рискове които трябва да се идентифицират и управляват са свързани с:   

- постигане на определените стратегически и оперативни цели; 

- показателите за оценяване на степента и точността на изпълнение на задачите; 

- спазването на нормативната уредба на различни политики и процедури въведени в 

организацията; 

- финансирането на организацията и наличието на бюджетни ограничения; 

Постигането на определените цели може да бъде повлияно от външни и вътрешни фактори. 

Някои от външните фактори оказващи влияние са: приемането на нови законови и под 

законови нормативни актове или стандарти, природни бедствия или форсмажорни 

обстоятелства, икономическото развитие и развитието на технологиите. 

Вътрешните фактори оказващи влияние могат да се обобщят в следните групи: временно 

не-функциониране на информационните системи; професионалния опит и компетентност на 

персонала, качеството на методите за обучение и стимулиране на същия; промени в 

отговорностите на ръководството; характерът на дейностите и възможностите за достъп до 

активите. 

С цел да се минимизират значимите рискове, процедурата по определяне на рисковете 

трябва да се извършва независимо от процедурата за оценка вероятността от настъпването 

на един или друг риск. 

Рисковете трябва да се определят по отношение на всяка една конкретна операция или 

дейност. Ръководителите на всяко ниво в организацията отговарят за определянето на 

рисковете на съответното ниво и се отчитат пред горестоящия ръководител за своята 

дейност. 

2. Анализ и оценка на риска. 

След идентифицирането на рисковете е необходимо да се извърши анализ на същите както 

на ниво организация, така и на ниво отделни операции и дейности. 

Анализа на риска включва следните етапи: 

- оценка на последиците от риска; 

- оценка на вероятността от настъпване на риска; 

- оценка на мерките които следва да се предприемат. 

Рисковете трябва да бъдат оценени като се определи степента на риска която ръководството 

на организацията е готово да приеме. 

Анализа и оценката на риска са най-ефективни тогава когато позволяват идентифициране 

на всички ключови за дейността операции и процедури които включват възможността за 

настъпване на съществени потенциални рискове. 
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При оценката на риска, трябва да се има предвид съотношението на разходите за 

въвежданите контролни дейности към разходите свързани с възникване на рисковото 

събитие. 

3. Вземане на решение за подходяща реакция на риска /контролиране на риска/. 

Решенията за реакцията на риска трябва да се вземат успоредно с идентифицирането на 

количеството риск което може да се толерира. Ръководството трябва да има предвид, че 

количеството риск което организацията е готова да приеме, е свързан с поставянето на 

голям бр. цели които в даден момент може да се окажат непосилни за капацитета на 

организацията . 

Ръководителят трябва да избере един от по-долу изброените начини за отговор на риска 

застрашаващ целите на организацията: 

- ограничаване на риска -  изграждат се контроли предоставящи разумна увереност за 

ограничаване на риска в приемливи параметри в зависимост от значимостта на риска и 

съобразно разходите за въвеждане на контролите. Тези рискове следва да се наблюдават 

периодично; 

- прехвърляне на риска – при твърде висок риск, ръководителя може да го прехвърли към 

друга организация /напр. застраховането; сключване на споразумение с друга организация, 

по силата на което се прехвърля дейността на другата организация заедно със съответните 

рискове/; 

- толериране на риска – тази реакция е възможна, ако определените рискове имат 

незначително влияние върху постигане на целите или ако разходите за предприемане на 

действия са непропорционални на потенциалните ползи. Тези рискове следва да бъдат 

постоянно наблюдавани; 

4. Мониторинг на процеса по управление на риска 

Процеса по управление на риска изисква системно наблюдение и докладване за състоянието 

му, с цел да се следи до колко рисковете се управляват успешно, т.е. дали контролните 

дейности наистина минимизират съответните рискове и дали се постигат целите застрашени 

от тези рискове. 

Ръководителят на организацията въвежда система за вътрешно докладване относно 

идентифицираните рискове при спазване на изискванията за своевременност, периодичност 

и изчерпателност. Тази система следва да гарантира, че структурните звена в организацията 

периодично докладват за установените рискове и за дейностите предприети като реакция на 

риска. 

Мониторинга на всички значими рискове следва да се докладва на ръководителя на 

организацията. 

  

МАТРИЦА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ В ПРОЦЕСА НА 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА 

 

            Длъжност 

Дейност 

Директо

р 

Зам.дир

ектор 

Счето

водит

ел 

Учител ЗАС Домакин 

Идентифициране 

на рисковете 
Х Х Х Х Х Х 

Анализ и оценка 

на рисковете 
Х Х Х Х   

Вземане на 

решение 
Х      

Мониторинг Х Х Х    

 

    Настоящата процедура е утвърдена със Заповед № 1169/ 14.09.2021 г. на директора на 

Пето основно училище „Митьо Станев”, Стара Загора, и влиза в сила от датата на 

заповедта.  



 

 

 
ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ МИТЬО СТАНЕВ “ 

6000  ГР. СТАРА ЗАГОРА, УЛ.”СТЕФАН СТАМБОЛОВ” № 19 

 +359 42\ 62 32 12 ; + 359 42/62 72 13 ;      e - mail ou5sz@abv.bg 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  
 

 

 

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

ЗА ДОКУМЕНТИРАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ И АРХИВИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

В ПЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”МИТЬО СТАНЕВ” ГР.СТАРА ЗАГОРА 

 

 

 

РАЗДЕЛ І. 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тези правила уреждат организацията на документиране, съхранение и архивиране на 

счетоводната информация. 

Чл. 2. Документирането на счетоводната информация изисква ползването  на счетоводни 

документи за отразяване на стопанските операции на основание чл.4 ал. 1 от ЗС, съобразени 

със следните основни счетоводни принципи: 

 Текущо начисляване, според който  осчетоводяването на  разходите  и 

приходите  следва  да се извършва   за периода, през който са възникнали 

 Действащо предприятие- приема се, че предприятието е действащо и ще остане 

такова в предвидимо бъдеще.  

Чл. 3. Документираната счетоводна информация отразена в счетоводен документ в 

определен момент, с определен обем и задължителни реквизити, дава възможност за вземане 

на правилни решения, от които произтичат финансови последици. 

  

РАЗДЕЛ ІІ. 

 

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл. 4. Отчитане на  приходите в училището  

           /1/ За събиране на приходи от наеми на училищното имущество,  се издават фактури , 

съхранявани в счетоводството на училището. 

Чл. 5.  Отчитане на разходите в училището 

 /1./ Документи изплащане по касов път в училището са: 

1. командировъчни заповеди. 

2. фактури на стойност до 600 лева. 

/2./ Документи изплащани по банков път. 
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Чл. 6. Документите по чл. 5 ал. /1/ т. 1  се издават от директора,счетоводителя и ЗАС на 

училището. Подписващият заповедта определя:    

 вида на превозното средство, което следва да ползва лицето, 

 дните на престоя в населеното място, 

 размера на дневните, 

 размера на нощувките / до 70 лв. при индивидуални пътувания и до 120 лв. при 

покани за участия в национални форуми/,  

 вида на доклада за извършената работа /писмен или устен/, 

 за всеки конкретен случай се издава отделна командировъчна заповед. 

Чл. 7. До три дни от завръщане от командировката лицето отчита  заверената 

командировъчна заповед от директора на дирекцията в която работи, който с подписа си  

утвърждава изпълнението на възложената задача и дните на отсъствие.  

Чл. 8. Счетоводителя извършва проверка за наличие на бюджетен кредит .  

Чл. 9. Документите по чл. 5 ал. /1/ т. 3  се изплащат в касата на училището по  фактури в 

брой до 600 лв. по предварително утвърдена заявка. 

Чл. 10.  Фактурата трябва да съдържа всички необходими реквизити и касов фискален бон, 

съгласно Наредба 4. 

Чл. 11. Заявените количества в заявката трябва да отговарят на посочените количества във 

фактурата. 

Чл. 12.  На гърба на фактурата /ако не подлежи на оскладяване/ следва да има подпис на 

заявителя, който да потвърди извършения разход с обяснение за какво се отнася.  

Чл. 13. Служебни аванси се отпускат на материално отговорни лица по предварителна 

заявка, утвърдена от счетоводителя. 

Чл. 14.  Служебен аванс за командировка се отпуска срещу представена командировъчна 

заповед и се отчита в сроковете за отчитане на командировките. 

Чл. 15.  Всеки разход направен без предварителна заявка, която не е приложена към 

разплащателния документ остава за сметка на лицето извършило разхода. 

Чл. 16.  Всички  разходо оправдателни документи  се изплащат след подпис на 

счетоводителя. 

Чл. 17. Оформените разходни документи се поднасят на директора на училището и 

счетоводителя за подпис. 

Чл. 18.  Документите по чл. 5 ал.  /2/ за  изплащане  по банков път се  извършват след  

предварителен контрол за наличие на бюджетен кредит и процедури по ЗОП и НВМОП, като 

се прилага системата за двоен подпис. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ. 

 

АРХИВИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

  Чл. 19. Архивирането на счетоводната документация  осигурява хронологично и 

систематично подреждане на документи от минали събития, счетоводни записвания и 

отчети, касаещи дейността на училището . 

 Чл. 20. Счетоводните документи касаещи касовите операции се архивират в отделни 

папки – приход и разход, по месеци на съответната бюджетна година. 

 Чл. 21. Счетоводните документи касаещи безкасовите операции се архивират в отделни 

папки – приход и разход, по месеци на съответната бюджетна година. 

 Чл. 22. Счетоводните документи касаещи движението на ДМА и материалните запаси на 

общината се архивират в отделни папки  по месеци на съответната бюджетна година. 

 Чл. 23. Счетоводните документи по капиталови разходи се архивират в отделни папки по 

обекти през съответната бюджетна година. 

 Чл. 24. Месечното движение на счетоводната информация и оборотните ведомости за 

съответния месец  и  с натрупване от началото на годината до съответния месец се архивира  

в отделна папка. 

 



РАЗДЕЛ ІV 

 

  Чл. 25. Счетоводната информация и заплатите се обработват на Римсофт-7 ЕООД . 

  Чл. 26. Счетоводната информация може да се съхранява на хартиен или технически 

носител и в архив, при спазване на изискванията на чл. 42 ал. 2 от  Закона за счетоводството. 

  Чл. 27. Съхранението на счетоводната информация  осигурява физическото запазване 

на носителите на информация, запазване на съдържанието без промяна, така че да дава  

вярна и точна представа за фактите, решенията и действията отнасящи се за счетоводната 

дейност на училището .  

  Чл. 28. Счетоводната информация се съхранява в архив, специално създаден за това в 

сградата на училището. 

  Чл. 29.  Достъпът до счетоводния архив е ограничен.  

 Чл. 30. Счетоводната информация се съхраняват н сроковете посочени в чл. 42 ал. 1 от 

закона за счетоводството: 

 ведомости за заплати – 50 години, 

 счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години, 

 документи за данъчен контрол – до 5 години след изтичане на давностния срок за 

погасяване на публичното задължение, 

 документи за финансов одит – до извършване на следващия одит та Сметната палата, 

 всички останали счетоводни документи – 3 години. 

 Чл. 31.  Ведомостите за заплати се архивират  в отделни папки, по месеци. 

Чл. 32. След изтичане  срока за съхранение носителите на счетоводна информация, които не 

подлежат на предаване в Държавен архивен фонд, могат да се унищожат. За целта се съставя 

констативен протокол. 

Чл. 33. При прекратяване на трудовоправното, служебното или облигационното отношения 

със съставителите на финансовия отчет счетоводната документация се предава  на техните 

приемници. За целта се съставя приемо – предавателен протокол. 

Чл. 34. Предаването и  приемането на архива се извършва с акт, в присъствието на комисия 

въз основа на оборотна ведомост, съставена към датата на прекратяване на 

правоотношението и опис на неосчетоводените първични документи. 

   

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 §.1. Вътрешните правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводната 

документация са съставени на основание чл. 44 от Закона за счетоводството. 

 §.2. Контролът по изпълнението на правилата се възлагам на ЗАС и счетоводителя. 

 §.3.Счетоводителят извършва работата по документооборота на счетоводните 

документи за обработка и осчетоводяване, съставянето на отчетите за касово изпълнение на 

бюджетните и извънбюджетни сметки, годишния счетоводен отчет – баланс и 

придружаващите го изискуеми форми и справки. 

 §.4.Вътрешните правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводната 

документация са утвърдени със заповед № 1169/ 14.09.2021 г. на директора на Пето основно 

училище „Митьо Станев“, Стара Загора, и влизат в сила от датата на заповедта.  
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ В 

Пето основно училище „Митьо Станев“   

гр. Стара Загора 

 

ГЛАВА ПЪРВА. 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел І. Обхват 

Чл. 1. (1) Настоящите вътрешни правила за управление и развитие на човешките ресурси, 

наричани по-нататък за краткост „правилата“, уреждат: 

1. организацията на дейностите, разпределението на отговорностите, координацията и 

взаимодействието, между служителите и ръководството на Пето основно училище 

„М.Станев“  

2. реда за създаване и движение на документите в съответствие с всички законови и 

подзаконови нормативни актове. 

(2) Правилата определят отговорностите на ръководителите и на служителите на 

училището, произтичащи от техните трудови правоотношения. 

Чл. 2. (1) Правилата са задължителни за ръководителите и за служителите от 

педагогическия и непедагогическия персонала в училището. 

(2) Правилата имат за цел създаването на единен подход при осъществяване на 

управленските и организационни връзки относно създаването, движението и контрола 

на документите, свързани с прозрачното, ефективно и високопрофесионално управление 

на човешките ресурси в училището. 

Раздел ІІ. Органи и длъжностни лица, изпълняващи функции, дейности и 

отговарящи за управлението на човешките ресурси, организационното развитие и 

обучението 

Чл. 3. Директорът на училището е орган по назначаването и работодател, по смисъла на 

Кодекса на труда с всички права и задължения, предоставени му с Кодекса на труда (КТ) 

и подзаконовите нормативни актове към и свързани с него. 

Чл. 4. Директорът: 

1. издава правилници, вътрешни правила, наредби, инструкции и заповеди в 

областта на управлението на човешките ресурси в училището;  

2. утвърждава длъжностното разписание в училището; 

3. извършва изменения на утвърденото длъжностно разписание при: 

а) промяна в нормативни актове; 

б) доказана необходимост от създаване на по-добра организация; 
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в) функционално разпределение на дейностите; 

г) създаване на възможности за професионална кариера и развитие на служителите; 

д) отпадане на функции, добавяне или прецизирането на функции; 

е) намаляване или увеличаване обема на работа; 

ж) преобразуване/трансформиране на длъжности; 

з) в изпълнение на нормативно уредено задължение.  

4. утвърждава вътрешните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

Чл. 5. Директорът има важна роля в управлението на човешките ресурси, която се 

изразява в следното: 

1. отговаря пряко за дейността по управление и развитие на човешките ресурси;  

2. организира разработването на стратегически документи в областта на 

управлението на човешките ресурси; 

3. отговаря за формулирането на целите на училището, осигурява цялостната 

организация по провеждане на планирането на дейности и задачи; 

4. контролира процесите и проектите, свързани с повишаване на квалификацията на 

служителите и утвърждава годишен план за обучение на; 

5. следи за спазването на трудовите задължения и Етичния кодекс на служителите; 

6. контролира спазването на вътрешните разпоредби за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд; 

7. утвърждава длъжностните характеристики. 

Чл. 6. Директорът провежда институционалната политика на училището за съвременно, 

компетентно, прозрачно, ефективно и високопрофесионално управление на човешките 

ресурси, с цел създаване и генериране на конкурентен, мобилен, гъвкав и непрекъснато 

развиващ се административен капацитет. 

Чл. 7. Директорът изпълнява функции и дейности по управление на човешките ресурси, 

които произтичат от:  

1. Кодекс на труда; 

2. Кодекс за социално осигуряване; 

3. Административнопроцесуален кодекс; 

4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; 

5. Граждански процесуален кодекс; 

6. Наказателно-процесуален кодекс; 

7. Закон за предучилищното и училищното образование; 

8. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество; 

9. Закон за здравословни и безопасни условия на труд; 

10. Закон за защита на класифицираната информация; 

11. Закон за защита на личните данни; 

12. Закон за защита от дискриминация; 

13. Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на 

транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

14. Наредба № 4/11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на 

трудов договор; 

15. Наредба за структурата и организацията на работната заплата; 

16. Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормирането и заплащането; 

17. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование; 



18. Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

19. Наредба за командировките в страната; 

20. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина; 

21. Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното 

образование; 

22. Други нормативни актове. 

 

Раздел ІІІ. Функции и дейности 

 Чл. 8. Директорът на училището реализира институционалната политика за 

ефективно управление на човешките ресурси в Пето основно училище „М.Станев“ , 

включително организира и администрира всички дейности свързани с управление на 

човешките ресурси и дейностите, свързани с обучението и развитието на служителите в 

училището.  

 

Раздел IV. Длъжностно разписание. поименно разписание на длъжностите 

Чл. 9. (1) Длъжностното разписание на училището се изготвя в съответствие с 

нормативно определените стандарт и форма.  

(2) Ново длъжностно разписание се изготвя: 

1. в началото на всяка учебна година; 

2. при направени структурни промени; 

3. промени в нормативната база, налагащи това. 

(3) Организацията по подготовката на проект на длъжностно разписание се възлага на 

заместник-директора по административно-стопанската дейност.  

(4) Проектът на длъжностно разписание се изготвя от определено със заповед на 

директора длъжностно лице, по предложение на заместник-директора по АСД. 

 (5) Длъжностното лице по ал. 4 съгласува проекта на длъжностно разписание с главния 

счетоводител и с другия/другите заместник-директор/и, след което го представя за 

утвърждаване със заповед от директора на училището. 

Чл. 10. (1) Изменение на длъжностното разписание, извън случаите на чл. 9, ал. 2, се 

извършва по предложение на заместник-директор, при необходимост от създаване на по-

добра организация, функционално разпределение на дейностите, създаване на 

възможности за професионално развитие на служителите, отпадане на функции, 

добавяне или прецизиране на такива, намаляване или увеличаване обема на работа и др., 

чрез мотивирано предложение до директора на училището и получено изрично 

разпореждане вследствие на това. 

(2) Длъжностно лице по чл. 9, ал. 4 подготвя съответното изменение на длъжностното 

разписание, подготвя проект на заповед за утвърждаване на изменението и ги представя 

за подпис на директора на училището.  

(3) Изменението на длъжностното разписание се съгласуват по реда на чл. 9, ал. 5 от 

настоящите правила.  

(4) Изменение на длъжностното разписание се извършва от първо число на месеца, с 

изключение на случаите, когато в нормативен акт е посочено друго или е налице изрично 

разпореждане на директора на училището. 

Чл. 11. (1) Поименно длъжностно разписание в Пето основно училище „М.Станев“ се 

изготвя в съответствие с нормативно определените стандарт и форма, въз основа на 

утвърденото длъжностното разписание и издадените заповеди, трудови договори и 

допълнителни споразумения.  



(2) В случаите по чл. 10, ал. 2, длъжностното лице по чл. 9, ал. 4 изготвя поименно 

длъжностно разписание, което съгласува и представя за утвърждаване по реда определен 

в чл. 9, ал. 5.  

Чл. 12. Заместник-директорът по административно-стопанските дейности изготвя 

организационно-управленска структура на училището при настъпили структурни 

промени, която се съгласува и утвърждава по реда определен в чл. 9, ал. 5. 

Чл. 13. За нуждите или по разпореждане на съда или друг държавен контролен орган се 

изготвя извадка към определена дата от поименното разписание, на база текущо 

движение на персонала, заверена от определен със заповед на директора на училището 

служител.  

Чл. 14. Заместник-директорът по АСД и длъжностното лице по чл. 9, ал. 4 отговарят за 

точното съставяне на длъжностно и поименно длъжностно разписание и на 

организационно-управленска структура на училището. 

 

ГЛАВА ВТОРА. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Раздел І. Документи за назначаване 

Чл. 15. (1) Документите за сключване на трудов договор, които се представят на 

длъжностното лице, определено със заповед на директора са: 

1. заявление (молба) за назначаване до директора на училището, с входящ номер от 

деловодството на училището и резолюция от директора; 

2. актуална професионална автобиография; 

3. документ за самоличност, който се връща веднага; 

4. копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация, 

правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за 

длъжността или работата, за която лицето кандидатства; 

5. копие от документ за правоуправление на МПС, когато длъжността го изисква; 

6. копия от документи, удостоверяващи стаж по специалността, когато за 

длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на 

такъв трудов стаж; 

7. карта за предварителен медицински преглед при първоначално постъпване на 

работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок 

над 3 месеца; 

8. свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква 

удостоверяването на съдебно минало; 

9. копие от акт за раждане на дете, в случаите когато кандидатът по време на 

отглеждане на децата си не е бил в трудово правоотношение; 

10. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е 

работило по друго правоотношение; 

11. други документи, когато това се налага от изискванията за заемане на съответната 

длъжност по трудово правоотношение; 

(2) При подаване на заявлението лицето представя и оригиналите на документите по ал. 

1, т. 4 – 6 и т. 9. Длъжностното лице, което приема документите, сверява оригиналите с 

приложените копия. 

(3) Когато документът по ал. 1, т. 4 е за придобито висше образование в чужбина, 

административен орган, който е работодател, е длъжен да изиска удостоверяване на 

признаването му по служебен ред. 

(4) Определеното по ал. 1 длъжностно лице изготвя опис на представените документи по 

ал. 2 и го прилага към трудово досие на новоназначения.  



Чл. 16. (1) Трудовият договор се сключва в писмена форма. 

(2) В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в 

седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него 

лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на 

Националната агенция за приходите. Националната агенция за приходите предоставя в 

реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекция по труда" електронен 

достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни 

изпраща копие от съответното заверено уведомление. 

 

Раздел ІІ. Възникване и изменение на правоотношенията 

Чл. 17. (1) Назначаването на служител на свободна длъжност, определена за заемане по 

трудово правоотношение в училището, се извършва по реда на Кодекса на труда.  

(2) Назначаването на длъжност се извършва от директора на училището. 

Чл. 18. (1) Трудовото правоотношение може да се изменя с писмено съгласие между 

страните за определено или неопределено време. 

(2) Преназначаването по инициатива на служителя на свободна длъжност от същото 

длъжностно ниво, може да се извърши след одобрено от директора на училището 

заявление (молба). 

(3) Преназначаването по инициатива на работодателя се извършва с издаване на 

съответния акт, след получено предварително съгласие от съответния служител, при 

наличие на структурни и/или функционални промени в училището или при съкращаване 

на длъжността, която заема служителят. 

Чл. 19. Недялка Георгиева ЗАС изготвя проект на акта за назначаване (трудов 

договор/допълнително споразумение) от първо число на месеца, освен ако обективни 

причини възпрепятстват това или е разпоредено друго. 

Чл. 20. (1) Договорът/споразумението се съгласува с: 

 1. заместник-директор; 

 2. счетоводител; 

 3. ЗАС/ определеното лице за осъществяване на предварителен контрол/. 

(2) Трудовият договор се изготвя в два еднообразни екземпляра – един за трудовото 

досие на назначения и един за служителя, както и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 

3 от Кодекса на труда, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за 

приходите. Копие се предава в счетоводството Книга за регистриране заповедите на 

директора по трудовите правоотношения.  

(3) Трудовите договори се извеждат и класират в Книга за регистриране заповедите на 

директора по трудовите правоотношения от Недялка Георгиева ЗАС. 

(4) Допълнителните споразумения се изготвят в два еднообразни екземпляра и се 

извеждат и класират в Книга за регистриране заповедите на директора по трудовите 

правоотношения. Единият екземпляр се връчва на служителя, вторият се прилага към 

трудовото досие, а копие се предава в счетоводството.  

(5) Трудовият договор задължително се сключва, преди лицето да започне изпълнението 

на работата. Работодателят подлежи на санкция, ако допусне лицето да започне работа, 

без да му е връчен трудовият договор и копие от регистрираното в ТД на НАП 

уведомление за сключения трудов договор. 

Чл. 21. (1) За служителите по трудово правоотношение, назначени за първи път на работа 

в системата на предучилищното и училищното образование може да се определя срок за 

изпитване 6 месеца. 

(2) В договора по ал. 1 се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това 

не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете 

страни. 
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(3) През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при 

окончателен трудов договор. 

(4) В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят 

е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал 

работата, за която е сключен договорът. 

(5) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие 

трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж. 

(6) До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да 

прекрати договора без предизвестие. 

(7) Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен по 

предходната алинея до изтичане на срока за изпитване. 

Чл. 22. (1) Назначените лица постъпват на работа след връчване на: 

1. трудов договор; 

2. длъжностна характеристика; 

 (2) Първоначалният обходен лист се попълва в 14-дневен срок от постъпване на работа 

и се представя за съхранение в досието на служителя.  

 

Раздел ІІІ. Длъжностни характеристики 

Чл. 23. Работодателят има задължение да изготви и съгласува проекти на длъжностни 

характеристики за заетите и свободните длъжности, в съответствие с нормативните 

актове уреждащи структурата и съдържанието им . 

Чл. 24. (1) Работодателят предприема действия за разработване и утвърждаване на нови 

длъжностни характеристики в 10-дневен срок от настъпили нормативни или структурни 

промени, промени във функциите на длъжността, промени в изискванията за 

длъжността, промени в преразпределението на изпълняваните дейности. 

(2) В едномесечен срок от настъпилите промени по ал. 1 се разработва и утвърждава 

проект на изменената длъжностна характеристика. 

Чл. 25. Директорът със заповед определя длъжностно лице, което:  

1. осигурява методическа, организационна и техническа подкрепа по разработване и 

изменение на длъжностните характеристики. 

2. проверява за съответствието на разработените проекти с нормативните изисквания. 

При необходимост се провеждат допълнителни срещи за уточняване на необходимите 

корекции. 

3. връчва срещу подпис екземпляр от утвърдената длъжностна характеристика на 

работника или служителя, заемащ длъжността като задължително се отбелязва датата на 

връчването. Подписаният екземпляр се прилага към досието на служителя. 

Чл. 26. Длъжностните характеристики се съгласуват от заместник-директор и се 

утвърждават от директора на училището. 

 

Раздел IV. Прекратяване на правоотношението 

Чл. 27. (1) Заявление за прекратяване на правоотношението по взаимно съгласие се 

подава до директора на училището в десет дневен срок преди заявената дата, чрез 

деловодството на училището. 

(2) Заявлението се съгласува със съответния заместник--директор. 

(3) При несъгласие на директора на училището, заявлението се счита за отправено 

едномесечно предизвестие. 

(4) Директорът на училището може да прекрати правоотношението и преди посочената 

дата, като изплати съответното обезщетение. 

Чл. 28. В съответствие с разпореждането на директора на училището, Недялка Георгиева 

ЗАС изготвя проект на заповед за прекратяване на правоотношението. Заповедите за 



прекратяване се изготвят в два еднообразни екземпляра. Заповедите се извеждат и 

класират в Книга за регистриране заповедите на директора по трудовите 

правоотношения, един екземпляр се предоставя на освободения служител. 

Чл. 29. Длъжностното лице по чл. 28 уведомява служителя за взетото решение . 

Чл. 30. Преди връчване на заповедта за прекратяване служителят получава срещу подпис 

оформена трудова книжка. 

 

Раздел V. Трудови книжки 

Чл. 31. Определеното длъжностно лице води дневници за издадените, получени и 

съхранявани трудови книжки и извършва вписванията на обстоятелствата, произтичащи 

от трудовите правоотношения със служителите.  

Чл. 32. (1) Необходимите данни за работника или служителя се вписват в трудовата 

книжка, подписват се и се подпечатват от работодателя или от упълномощено от него 

лице. 

(2) Вписванията в трудовата книжка се правят въз основа на оригинални документи или 

на заверени по установения ред преписи от тях. 

(3) Работникът или служителят е длъжен да представя трудовата книжка на работодателя 

при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. 

(4) Работодателят е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, за да впише 

настъпилите изменения в трудовото правоотношение и промени на данните по чл. 349, 

ал. 1 от Кодекса на труда.  

(5) В случай на неправилно или неточно вписване в трудовата книжка поправките се 

извършват от работодателя, направил първоначалното вписване, и се заверяват с неговия 

подпис и печат. 

(6) В трудовата книжка освен данните, посочени в ал. 4, се вписват: шифровият номер на 

професията, квалификационното равнище и продължителността на работното време, 

когато е уговорено непълно работно време, или за надомна работа. 

Чл. 33. (1) Назначените лица, представят трудова книжка в срок от 5 дни от датата на 

встъпване в длъжност за вписване на назначението. На новоназначени в Пето основно 

училище „Митьо Станев“ постъпващи за първи път на работа се издава трудова книжка 

в срок от 5 дни от датата на встъпване в длъжност, съгласно утвърдените образци. 

(2) Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия 

подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки. 

(3) Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я 

представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в 

нея. 

(4) Когато трудовата книжка бъде изгубена по вина на работодателя, по искане на 

работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по 

труда. В този случай работодателят представя на инспекцията по труда необходимите 

данни от предишните работодатели. 

(5) Когато трудовата книжка бъде изгубена от работника или служителя, инспекцията по 

труда му издава нова трудова книжка въз основа на представени от работника или 

служителя достоверни данни. Издадената трудова книжка се вписва в дневник на 

съответната дирекция „Инспекция по труда“.Стойността на издадената за първи път 

трудова книжка е за сметка на работодателя, а при изгубване, в зависимост от вината - 

съответно на работника или служителя или на работодателя. 

Чл. 34. (1) При прекратяване на трудово правоотношение продължителността на 

съответния стаж, придобит от работника или служителя в училището към датата на 

прекратяването, се записва в трудова книжка от определеното по чл. 31 длъжностно лице 

apis://NORM|2009|8|349|/
apis://NORM|2009|8|349|/
apis://NORM|2009|8|349|/


и се приключва със съответните подписи на главен счетоводител и директор на 

училището и печати на Пето основно училище „Митьо Станев“ 

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение след вписването в трудовата книжка 

на данните, свързани с прекратяването, работодателят е длъжен да я предаде незабавно 

на работника или служителя. 

 

 

Раздел VІ. Лично трудово досие 

Чл. 35. (1) Задължението за воденето на трудово досие, изготвянето и съхраняването на 

документи, свързани с трудовото правоотношение, е на работодателя (чл. 128 б, ал. 1 от 

КТ). Той е длъжен да организира изготвянето и съхраняването на тези документи за 

нуждите на контролните органи, които извършват проверки за спазване на трудовото 

законодателство, за предоставяне на оригинали или копия от тях на съдебните органи в 

случай на трудови спорове, както и в други случаи, когато това е необходимо. 

(2) Определено от директора на училището длъжностно лице води и съхранява досиета, 

които представляват набор от документи на хартиен носител, свързани с физическите 

лица, заемащи длъжност по трудово правоотношение. 

(3) Трудовото досие на работника или служителя се създава при постъпване на работа и 

в него се съхраняват документите във връзка с възникването, съществуването, 

изменението и прекратяването на трудовото правоотношение. 

(4) По писмено искане на работника или служителя работодателят, чрез определеното 

длъжностно лице по ал. 2, е задължен да издаде и предостави необходимите документи, 

удостоверяващи факти, свързани с трудовото правоотношение, в 14-дневен срок от 

искането. 

(5) По писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен в срока по 

ал. 3 да му предостави обективна и справедлива характеристика за неговите 

професионални качества и за резултатите от трудовата му дейност или обективна и 

справедлива препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател. 

(6) Работникът или служителят има право да получава заверени копия от съхраняваните 

документи по реда на ал. 4 и 5. 

(7) Документите, свързани с прекратяването на трудовото правоотношение, които се 

съхраняват в личното трудово досие на персонала, са: 

1. заповед по чл. 195, ал. 1 във връзка с чл. 190 във връзка с чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ 

(за налагане на дисциплинарно наказание„уволнение“); 

2. заповед за прекратяване на трудовото правоотношение; 

3. заповеди за изплащане на различни видове обезщетения, свързани 

с прекратяването на трудовото правоотношение (например по чл. 221, чл. 222 и чл. 

224 от КТ); 

4. документите, въз основа на които се установява осигурителен стаж и доход на лицата, 

които са работили в организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други. 

(8) Срокът за съхраняване на досието е 10 години след прекратяване на 

правоотношението. 

(9) Разгласяването на сведения от досиетата на служителите, станали известни при или 

по повод изпълнение на служебни задължения на длъжностното лице по ал. 2, е 

недопустимо.  

(10) Длъжностното лице по ал. 2 подписва декларация за конфиденциалност  

Чл. 36. Личните данни на служителите се събират и обработват от администраторите на 

лични данни при спазване на Закона за защита на личните данни и се предоставят под 
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формата на справки. Предоставянето се предхожда от писмено искане. Изготвените 

справки са за „служебно ползване“.  

Чл. 37. (1) Предоставянето на лични данни от администратора на трети лица се допуска 

само в случаите определени със закон.  

(2) Предоставянето на достъп до регистъра на лични данни и прехвърлянето на лични 

данни от един администратор на друг се извършва при спазване на изискванията на 

Закона за защита на личните данни след писмено разрешение на Комисията за защита на 

личните данни.  

 

Раздел VIІ. Отпуски 

Чл. 38. (1) Ползването на платен годишен отпуск от служителите се извършва в 

съответствие с утвърдения годишен график. 

(2) Платеният годишен отпуск се ползва от работника или служителя с писмено 

разрешение от работодателя. 

(3) За ползването на отпуск се подава заявление по образец най-малко 5 работни дни 

преди датата на ползването му, съгласувано със заместник-директор . 

(4) Заявлението за отпуск се предава на ЗАС, подготвя се проект на заповед в един 

екземпляр, който се представя на директора на училището за подпис.  

(5) Подписаните и изведени заповеди за отпуск се съхраняват в Книга за регистриране 

заповедите на директора по трудовите правоотношения. Копие от заповедта се съхранява 

в досиетата на служителите и се предава в счетоводството за обработка. 

(6) Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника или 

служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения 

годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по 

съгласие между него и работодателя. 

(7) Прекъсване на ползването на отпуска се извършва със заповед, след депозирана 

молба-заявление до директора на училището. Към молбата се прилага съответният 

документ за причината, която налага прекъсването (болничен лист, акт за смърт, 

призовка от съда, уверение, обучение и др.).  

(8) Искането за прекъсване на отпуска следва да бъде направено незабавно, когато 

настъпи съответното събитие. 

(9) Извън случаите по алинея 5 отпускът на работника или служителя може да бъде 

прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

(10) След като бъде прекъснато ползването на отпуска, служителят си запазва правото да 

ползва остатъка от него, като времето за ползване се договаря чрез заявление по ал. 3. 

Чл. 39. (1) При отсъствие на служител, със заповед на директора на училището се 

определя заместник. 

(2) Подписаната заповед се извежда в деловодството на училището. 

(3) Изведената и връчена срещу подпис заповед се представя за съхранение в Книга за 

регистриране заповедите на директора по трудовите правоотношения. Копие от 

заповедта се съхранява в досиетата на служителите и се предава в счетоводството за 

обработка. 

Чл. 40. (1) Отпуск за обучение може да се ползва когато са налице следните 

обстоятелства: 

1. наличие на предварително писмено съгласие на директора на училището за 

реализиране на обучение.  

2. обучението да бъде без откъсване от работа – задочна, вечерна, дистанционна или 

съботно-неделна форма на обучение. 

3. обучението да е свързано с предмета на дейност на служителя. 



(2) Всички служители, които постъпвайки на работа, вече за започнали обучението си за 

придобиване на същата или по-висока степен на образование, имат право на неплатен 

отпуск за обучение в предвидените от Кодекса на труда и Колективен трудов договор 

размери. 

(3) Всички служители, за които липсва съгласие на директора на училището, но са 

започвали обучението си, имат право на неплатен отпуск за обучение в предвидените от 

закона размери. Този принцип се прилага и за обучения, които не са свързани с предмета 

на дейност на служителя. 

(4) За получаване на предварително писмено съгласие от директора на училището за 

реализиране на съответното обучение с цел придобиване на същата или по-висока 

образователна степен е необходимо да се подаде заявление, което да съдържа 

информация за: 

1. имената на служителя и неговата длъжност; 

2. продължителността на работа на служителя в училището; 

3. вида на обучението и неговата специалност; 

4. срока на обучението; 

5. обучаващата институция; 

6. съгласието на заместник-директор. 

(5) При липса на съгласие по ал. 4, т. 6, директорът на училището взема окончателното 

решение за реализиране на правната възможност да се ползва отпуск за обучение. 

 

ГЛАВА ТРЕТА. 

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

Раздел І. Оценяване на постигнатите резултати от труда 

Чл. 41. (1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда 

през учебната година се изплаща на педагогическите специалисти в институциите, с 

изключение на директорите, въз основа на оценяване, извършено по показатели и 

критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет. 

(2) Резултатите от труда на педагогическите специалисти се оценяват след приключване 

на учебната година, но не по-късно от 1 октомври.Оценяването на трудовото изпълнение 

на педагогическите специалисти обхваща период от една учебна година. 

(3) Организацията, реда и начина за оценяване на постигнатите резултати от труда се 

уреждат подробно във Вътрешните правила за работна заплата на работниците и 

служителите, утвърдени със заповед на директора на училището. 

(4) Определено от директора длъжностно лице съхранява попълнените и подписани 

карти за оценка на постигнатите резултати от труда. 

Чл. 42. Лицето по чл. 41, ал. 4 следи за своевременното изпълнение на задълженията, 

произтичащи от нормативните актове свързани с оценяването на постигнатите резултати 

от труда на служителите, като при констатирано неизпълнение уведомява директора на 

училището. 

Раздел ІІ. Заплащане 

Чл. 43. (1) Определянето на работната заплата на заетите по трудово правоотношение се 

уреждат с Вътрешни правила за работна заплати на работниците и служителите, 

утвърдени със заповед на директора на училището. 

(2) С правилата се определят: 

1. условията, реда и начините за формиране на средствата за заплата, които може да 

изплаща училището; 

2. условията и реда за определяне и изменение на основните месечни заплати; 

3. условията и реда за определяне и изплащане на допълнителните възнаграждения; 



4. реда и начините за изчисляване на брутните месечни заплати. 

Раздел ІІІ. Инструктажи и обучение 

Чл. 44. Определено със заповед на директора длъжностно лице провежда въвеждащо 

инструктаж на новопостъпилите служители за запознаване с организацията и основните 

вътрешни документи на училището, свързани с кариерното развитие, мотивацията, 

възнаграждението, обучението, здравословните и безопасни условия на труд, 

документирано чрез първоначален обходен лист . 

Чл. 45. За повишаване на квалификация на педагогическите специалисти се изготвя план 

за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на училището в 

съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с 

установените потребности, включително като резултат от процесите на атестиране и 

инспектиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите 

за участие в международни и национални програми и проекти (приложение № 9). 

Чл. 46. (1) Директорът на училището след обсъждане в педагогическия съвет утвърждава 

правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 

квалификация и за отчитането на участието на педагогическите специалисти в 

предлаганите форми за повишаване на квалификацията  

(2) Определено длъжностно лице по чл. 44 системно събира и обработва информация за 

темите, обучаващите организации, организационната форма и придобитите кредити от 

педагогическите специалисти в училището. 

Чл. 47. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 

1. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист; 

2. по програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни 

организации или на обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени 

от Министерството на образованието и науката – в не по-малко от 48 академични часа за 

всеки период на атестиране; 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

Чл. 48. Директорът със заповед определя длъжностно лице, което да координира и 

организира дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

съответствие с действащата нормативна уредба. 

Чл. 49. (1) Лицето по чл. 48 съдейства за изграждането на организационна структура с 

ясно регламентирани и разпределени функции, задължения и отговорности за 

управление на здравословните и безопасни условия на труд в училището. 

(2) Организационната структура включва: 

1. директора на училището; 

2. заместник-директорите; 

3. завеждащия административно-техническата служба; 

4. службата по трудова медицина, с която училището е в договорни отношения; 

5. комитета/групата по условия на труд; 

6. длъжностните лица, определени със заповед на директора по организирането на 

дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове. 

Чл. 50. За осигуряване на дейностите по чл. 48 създадената организационна структура 

по чл. 49, ал. 2 отговаря за създаването, актуализирането и прилагането на вътрешната 

нормативна уредба: 

1. Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

2. Правила за оказване на долекарска помощ при увреждане здравето при работа; 



3. Вътрешни правила за работа на Комитета по условия на труд; 

4. План за предотвратяване и ликвидиране на аварии в административните сгради; 

5. Инструкция за осигуряване на пожарна безопасност в сградите; 

6. Регистър на трудовите злополуки; 

7. Длъжностни характеристики на длъжностните лица, в които се определят 

функциите, задълженията и отговорностите им. 

Чл. 51. Директорът определя длъжностно лице, което подпомага организацията и 

изпълнение на дейностите, свързани със: 

1. създаване на органи по условията на труд; 

2. провеждане на начален, периодичен и извънреден инструктажи; 

3. избор на Служба по трудова медицина и Медицински център за провеждане на 

медицинско обслужване за служителите в училището; 

4. обучение на членовете на Комитета по условия на труд, длъжностните лица по 

безопасност и здраве при работа и заместник-директорите; 

5. разследване на обстоятелствата и причините за трудови злополуки, изготвяне на 

протоколи и информация за ръководството на училището. 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ 

 

Чл. 52. (1) Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата 

дисциплина, както и на задълженията по чл. 219, ал. 2 от ЗПУО.  

(2) Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда, дисциплинарни 

наказания независимо от имуществената, административнонаказателната или 

наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. 

Чл. 53. (1) Нарушения на трудовата дисциплина са: 

1. закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или 

неуплътняване на работното време; 

2. явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да 

изпълнява възложените му задачи; 

3. неизпълнение на възложената работа, неспазване на държавните образователни 

стандарти; 

4. неопазване живота и здравето на децата/учениците по време на образователния процес 

или на дейности, организирани от училището с негово участие; 

5. неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда; 

6. неизпълнение на законните нареждания на работодателя; 

7. незачитане правата на децата и учениците, уронване на авторитета им; 

8. злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и 

разпространяване на поверителни за него сведения; 

9. увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, 

енергия и други средства; 

10. неизпълнение на разпоредбите на чл. 220, ал. 1, 2 и 4 от Закона за предучилищното и 

училищното образование или неподаването на декларация по чл. 220, ал. 3 от същия 

закон; 

11. неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други 

нормативни актове, в правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов 

договор или определени при възникването на трудовото правоотношение. 

(2) Всеки педагогически специалист в едномесечен срок от началото на учебната година 

подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу 

заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година 



е извършвал обучение или подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 

1, т. 2 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование на деца и ученици и 

че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в 

детската градина или училището в същия период.  

Чл. 54. (1) Дисциплинарната отговорност цели да осигури и гарантира, чрез установения 

от закона ред, стриктно изпълнение на трудовите задължения.  

(2) Дисциплинарната отговорност се реализира чрез налагане на дисциплинарно 

наказание при наличието на съответните законови основания за това и при спазване на 

процедурите уредени в Кодекса на труда. 

Чл. 55. (1) Видовете нарушения на трудовата дисциплина са изчерпателно изброени в 

чл. 187 от КТ. 

(2) Видовете дисциплинарни наказания са:  

1. забележка; 

2. предупреждение за уволнение; 

3. уволнение. 

Чл. 56. Служителите в училището са длъжни стриктно и отговорно да изпълняват 

трудовите си задължения, произтичащи от възложените им права и задължения по закон, 

по длъжностна характеристика и допълнително възложените им права и отговорности от 

заместник-директорите и от директора на училището. 

Чл. 57. (1) При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта 

на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на 

работника или служителя. 

(2) За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно 

дисциплинарно наказание. 

Чл. 58. Директорът на училището е дисциплинарно наказващия орган. Дисциплинарните 

процедури се реализират по реда, определен в Кодекса на труда. 

Чл. 59. (1) Дисциплинарно наказание се налага с писмена заповед, издадена от директора 

на училището, която следва да съдържа предвидените в закона реквизити. 

(2) ЗАС връчва на наказания служител срещу подпис заповедта, а ако това е невъзможно 

я изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Чл. 60. (1) Заместник-директорите писмено докладват на директора на училището за 

констатираните от тях нарушения. Докладът следва да съдържа описание на 

дисциплинарното нарушение, неговата тежест и последици от нарушението, формата на 

вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението, цялостното трудово 

поведение на служителя и вида на дисциплинарното наказание, което считат, че следва 

да бъде наложено. 

(2) След получаване на разпореждане за стартиране на дисциплинарна процедура, ЗАС 

изготвя писмо за искане на писмени обяснения, представя го за подпис на директора и 

го връчват на служителя срещу подпис. 

Чл. 61. (1) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението се заличават от 

директора на училището с изтичане на една година от налагането им. 

(2) Дисциплинарните наказания, с изключение на уволнението, могат да бъдат 

предсрочно заличени от директора на училището, при условие, че служителят в срок от 

шест месеца не е извършил други нарушения на трудовите си задължения. 

(3) Предсрочното заличаване се извършва въз основа на мотивирана писмена заповед, 

която се връчва на служителя и се прилага към трудовото досие. 

(4) Заличаването се извършва чрез вписване в трудовата книжка и отбелязване в 

трудовото досие, което се извършва от завеждащия АС. 

 

ГЛАВА ШЕСТА. 
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МОНИТОРИНГ И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ 

 

Чл. 62. Вътрешните правила и документи, свързани с дейността по управление и 

развитие на човешките ресурси подлежат на изменение и актуализиране при: 

1. промени в нормативната база, налагащи това; 

2. предписание от контролни органи; 

3. необходимост. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Неразделна част от Вътрешните правила са приложенията, описани с номера от 1 до 

10. 

§ 2. Верността на копията с оригинала на документи, изготвени и съхранявани от ЗАС, 

се удостоверява чрез полагане на подпис и печат от служители, определени със заповед 

на директора на училището. 

§ 3. Служебните бележки и удостоверения, съдържащи информация, създавана, 

съхранявана и обработвана се изготвят и съхраняват от ЗАС и се подписват от директора 

на училището или заместник-директорите.  

§ 4. Номерацията на заповедите в Книгите за регистриране заповедите на директора по 

трудовите правоотношения започва с № 1 в началото на всяка учебна година. Към всяка 

книга се поддържа и класьор с оригиналните заповеди, подредено по възходящ ред на 

номерата. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 5. Указанията и текущият контрол по приложението и изпълнението на настоящите 

Вътрешни правила се възлагат на заместник-директорите и на ЗАС. 

§ 6. Вътрешните правила влизат в сила от деня на утвърждаването им със Заповед № 

1169/14.09.2021 г. на директора на училището.  
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УТВЪРЖДАВАМ, 

 

ДИРЕКТОР:  

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 

 

ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

ЛИЧНИ ДАННИ 

В Пето основно училище „Митьо Станев“, Стара Загора 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  
Настоящите Вътрешни правила имат за цел да регламентират: 

 Механизмите на водене, подържане и защита на регистрите, съдържащи лични 

данни в учебното заведение. 

 Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и тяхната 

отговорност при неизпълнение на тези задължения; 

 Необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни от 

неправомерно обработване /случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или 

промяна, незаконно разкриване на достъп, нерегламентирано изменение или 

разпространение/, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични 

данни. 

 

Дефиниции: 

 Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е 

идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез 

идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци, свързани с 

неговата физическа, физиологична, генетична, психическа, психологическа, 

икономическа, културна или социална идентичност. 

 Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които 

могат да се извършват по отношение на личните данни с автоматични или други средства, 

като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, 

възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, 

предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване. 

 Администратор на лични данни, наричан по-нататък "администратор", е физическо 

или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното 

самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за 

обработване на личните данни. 

 Регистър на лични данни е всяка структурирана съвкупност от лични данни, 

достъпна по определени критерии, централизирана, децентрализирана или разпределена 

на функционален или географски принцип. 

 Обработващ лични данни е физическо или юридическо лице, държавен орган или 

орган на местно самоуправление, който обработва лични данни от името на 

администратора на лични данни. 

 

DIMITRINKA 
PEEVA YOVCHEVA

Digitally signed by 
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Date: 2021.10.22 13:19:24 
+03'00'



 

 

 Осъществяването на правото на достъп до лични данни не може да бъде насочено 

срещу правата и доброто име на друго физическо лице, обществения ред, здравето и 

морала. 

 

ІІ. АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Администратор на лични данни е Пето основно училище „Митьо Станев“ с адрес: гр. 

Стара Загора, ул. «Стефан Стамболов» №19. 

Администраторът може да обработва личните данни сам или чрез възлагане по 

договор/заповед на обработващ данните, в който се определят обемът на задълженията, 

възложени от администратора и мерките и гаранциите за тяхната защита. Когато е 

необходимо по организационни причини, обработването може да се възложи на повече от 

един обработващ данните, включително с цел разграничаване на конкретните им 

задължения. 

Обработващият лични данни, както и всяко лице, действащо под ръководството на 

администратора или на обработващия, което има достъп до лични данни, може да ги 

обработва само по указание на администратора, освен ако в закон е предвидено друго. 

Задължения на администратора за осигуряване на качество и сигурност на обработката на 

лични данни: 

 Данните трябва да се обработват законосъобразно и добросъвестно; 

 Данните следва да се събират за конкретни, точно определени и законни цели и да 

не се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели; допълнително 

обработване на личните данни за исторически, статистически или научни цели е 

допустимо, при условие че администраторът осигури подходяща защита, като гарантира, 

че данните не се обработват за други цели; 

 Данните трябва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират; 

 Данните следва да се заличават или коригират, когат осе установи, че са неточни 

или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват; 

 Данните следва да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на 

съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които 

тези данни се обработват; личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за 

исторически, статистически или научни цели, се поддържат във вид, непозволяващ 

идентифицирането на физическите лица; 

 С цел защита на личните данни, администраторът трябва да вземе подходящи 

мерки за сигурност срещу случайно или непозволено унищожаване или случайна загуба, 

както и срещу непозволен достъп, изменение или разпространение. 

 

ІІІ. ОЦЕНКА, НИВА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ЗАЩИТА 

 

За защита на личните данни от случайно или незаконно унищожаване, от неправомерен 

достъп, от изменение или разпространение както и от други незаконни форми на 

обработване учебното заведение организира и предприема мерки, съобразени със 

съвременните технологични постижения и рисковете, свързани с естеството на данните, 

които трябва да бъдат защитени. 

Администраторът на лични данни определя вида на личните данни, целите и средствата 

за обработването им, освен ако те не са определени със закон. 

При осъществяване на дейността, администраторът структурира съвкупност от лични 

данни за целите на съответен регистър. 

Администраторът обработва лични данни в поддържаните регистри, при спазване на 

принципите по чл. 2, ал. 2 и 3 от Закона за защита на личните данни. 

Администраторът предприема необходимите технически и организационни мерки за 

защита на личните данни, за да гарантира адекватно ниво на защита, което отговаря на 

обработваните лични данни и въздействието при нарушаване на защитата им. 



 

 

За определяне на адекватното ниво на техническите и организационни мерки и 

допустимия вид защита администраторът извършва оценка на въздействието върху 

обработваните лични данни. 

Оценката на въздействието е процес за определяне нивата на въздействие върху 

конкретно физическо лице или група физически лица, в зависимост от характера на 

обработваните лични данни и броя на засегнатите физически лица при нарушаване на 

поверителността, цялостността или наличността на личните данни. 

Оценката на въздействието се извършва периодично на всеки две години или при 

промяна на характера на обработваните лични данни и броя на засегнатите физически 

лица. 

При оценката на въздействието администраторът отчита характера на обработваните 

лични данни. 

Администраторът извършва оценка на въздействие за всички поддържани регистри, 

като всеки отделен регистър се оценява по критериите поверителност, цялостност и 

наличност. 

Администраторът определя оценка на въздействие за всички поддържани регистри в 

учебното заведение, като „Ниско” / в случаите, когато неправомерното обработване на 

лични данни би застрашило неприкосновеността на личността и личния живот на отделно 

физическо лице или група физически лица./ 

В зависимост от нивото на въздействие се определя и съответно ниво на защита. 

Нивото на защита представлява съвкупност от технически и организационни мерки за 

физическа, персонална, документална защита и защита на автоматизираните 

информационни системи и/или мрежи, както и криптографска защита на личните данни. 

Мерките имат за цел да гарантират поверителност, цялостност и наличност на личните 

данни. 

При ниско ниво на въздействие се прилага ниско ниво на защита. 

Минималното ниво на технически и организационни мерки, които следва да осигури 

администраторът са мерки за защита на личните данни, както следва: 

 физически – Физическата защита на личните данни представлява система от 

технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до 

сгради, помещения и съоръжения, в които се обработват лични данни . 

Основните организационни мерки на физическата защита са: 

1. определяне на помещенията, в които ще се обработват лични данни; 

2. определяне на помещенията, в които ще се разполагат елементите на комуникационно-

информационните системи за обработване на лични данни; 

3. определяне на организацията на физическия достъп; 

Основните технически мерки на физическата защита са: 

1. ключалки; 

2. шкафове; 

3. оборудване на помещенията; 

4. пожарогасителни средства; 

 персонални - Персоналната защита представлява система от организационни 

мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни по указание на 

администратора. 

Основните мерки на персоналната защита са: 

1. познаване на нормативната уредба в областта на защитата на личните данни; 

2. знания за опасностите за личните данни, обработвани от администратора; 

3. съгласие за поемане на задължение за неразпространение на личните данни; 

 документални - Документалната защита представлява система от организационни 

мерки при обработването на лични данни на хартиен носител. 

Основните мерки на документалната защита са: 

1. определяне на регистрите, които ще се поддържат на хартиен носител; 

2. определяне на условията за обработване на лични данни; 

3. регламентиране на достъпа до регистрите; 



 

 

4. определяне на срокове за съхранение; 

5. процедури за унищожаване; 

 автоматизирани информационни - Защита на автоматизираните информационни 

системи и/или мрежи представлява система от технически и организационни мерки за 

защита от незаконни форми на обработване на личните данни 

Основните мерки за защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи 

са: 

1. идентификация и автентификация; 

2. управление на регистрите; 

3. външни връзки/свързване; 

4. защита от вируси; 

5. копия/резервни копия за възстановяване; 

6. носители на информация; 

7. персонална защита; 

8. определяне на срокове за съхранение на личните данни; 

9. процедури за унищожаване/заличаване/изтриване на носители. 

 

Мерките по предходните точки са относими за всеки един от поддържаните регистри. 

 

ІV.РЕГИСТРИ НА ЛИЧНИ ДАННИ 

 

Администраторът на лични данни поддържа следните регистри на лични данни: 

 регистър Персонал; 

 регистър Трудови възнаграждения;  

 регистър Договори; 

 регистър Ученици - включва следните подрегистри: 

Дневници; 

Главна V_XIIІ клас;  

Лични картони; 

Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна или индивидуална 

форма на обучение; 

Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст; 

Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за 

придобита професионална квалификация; 

Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на 

образование и за придобита професионална квалификация; 

Регистрационна книга за издадените удостоверения; 

Сведение за организацията и дейността в учебното заведение за учебната година /Списък-

образец № 1/; 

Копия на характеристики на ученика за завършена степен на образование; 

Библиотечни картони  

 Регистър Архив 

 Регистър Видеонаблюдение 

 

РЕГИСТЪР ПЕРСОНАЛ 

 

В регистър Персонал се набират, обработват и съхраняват лични данни на работещите в 

учебното заведение по трудови правоотношения и на наетите по граждански договори с 

оглед на: 

1. индивидуализиране на трудовите и гражданските правоотношения; 

2. изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално 

осигуряване, Закона за задълженията и договорите, Закона за държавния архив и др.; 

3. използване на събраните данни за служебни цели, свързани със съществуване, 

изменение и прекратяване на трудовите и гражданските правоотношения и др. 



 

 

Форми на водене на регистъра: 

(1) На хартиен носител: 

1. Данните в регистъра на хартиен носител се събират обработват и съхраняват от ЗАС. 

Личните данни в регистър Персонал се набират при подаване на документи за постъпване 

на работа по трудово и се съхраняват от длъжностното лице.  

2. Данните се набират в писмена (документална) форма и се съхраняват в лични досиета 

на всеки работещ в учебното заведение. 

3. Личните досиета се подреждат в специални картотечни шкафове, които са разположени 

в стаята на ЗАС.  

4. ЗАС, като оператор на лични данни предприема всички организационно-технически 

мерки за съхраняването и опазването на личните досиета, в това число ограничаване на 

достъпа до тях на външни лица и служители. 

5.   Личните досиета на служителите не се изнасят извън сградата на администратора. 

(2) На технически носител: 

1. Личните данни се въвеждат в отделни информационни файлове тип - електронна 

таблица, на компютрите на операторите на лични данни /ЗАС и счетоводител/, които са 

свързани в локална мрежа, със защитен достъп до личните данни. Непосредствен достъп 

имат само операторите на лични данни. 

2. Компютрите са изолирани в помещение за самостоятелна работа. 

3.Защитата на електронните данни от неправомерен достъп се осъществява посредством 

поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на дискети, както и чрез 

поддържане на информацията и на хартиен носител. 

В регистър Персонал се обработват следните групи лични данни: 

1. Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес по местоживеене, 

телефони за връзка и др.; 

2. Относно семейната идентичност на лицата: семейно положение - наличие на брак, 

развод, брой на децата в семейството и тяхната възраст и др.; 

3. Относно образованието: степен на образованието, придобита специалност, 

допълнителна квалификация и др.; 

4. Относно трудовата дейност: професионална биография, данни от трудовата книжка и 

др.; 

5. Относно здравния статус на лицата; 

6. Относно гражданско-правния статус на лицата: свидеталство за съдимост. 

Събирането, обработването и съхранението на лични данни в Регистър Персонал е 

уредено в Заповед на директора за видовете документи съдържащи лични данни и лицата, 

които отговарят за тях.  

(3) Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, помощник – директорите, счетоводител и ЗАС на учебното заведение - при 

изпълнение на правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

(4) Данните от регистъра не се предават на трети лица. 

 

РЕГИСТЪР ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 

 

В регистър Трудови възнаграждения се обработват и съхраняват лични данни на 

работещите в учебното заведение по трудови правоотношения и на наетите по граждански 

договори лица с оглед на: 

1. изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Кодекса за социално 

осигуряване, Закона за здравно осигуряване, Закона за задълженията и договорите, Закона 

за счетоводството, Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения и др.; 



 

 

2. използване на събраните данни за служебни цели, свързани с изплащане на трудови 

възнаграждения по трудови и граждански договори, изплащане на обезщетения, внасяне 

на осигурителни вноски за държавно обществено и здравно осигуряване и др. 

Форми на водене на регистъра: 

(1) На хартиен носител: 

1. Данните се набират в писмена (документална) форма и се съхраняват в папки. 

2. Папките се подреждат в специални шкафове, които са разположени в стаята на 

счетоводител и ЗАТС. 

3. Длъжностните лица, оператори на лични данни предприемат всички организационно-

технически мерки за съхраняването и опазването на личните данни, в това число 

изолиране на достъпа до тях на външни лица и служители. 

(2) На технически носител: 

1. Личните данни се въвеждат в програмно-генерирани файлове на компютрите на 

операторите на лични данни, които са свързани в локална мрежа, със защитен достъп до 

личните данни. Непосредствен достъп имат само операторите на лични данни. 

2. Компютрите са изолирани в помещение за самостоятелна работа. 

3.Защитата на електронните данни от неправомерен достъп се осъществява посредством 

поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране, както и чрез поддържане 

на информацията и на хартиен носител. 

В регистър Трудови възнаграждения се обработват следните групи лични данни: 

1. Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес по местоживеене, 

телефони за връзка и др.; 

2. Относно семейната идентичност на лицата: семейно положение - наличие на брак, 

развод, брой на децата в семейството и тяхната възраст и др.; 

3.Относно образованието: степен на образованието, придобита специалност, 

допълнителна квалификация и др.; 

4.  Относно трудовата дейност: трудов стаж, професионален стаж и др.; 

5.Относно икономическата идентичност: работна заплата, допълнителни възнаграждения, 

размер на доходите и др. 

Събирането, обработването и съхранението на лични данни в Регистър Трудови 

възцнаграждения е уредено в Заповед на директора за видовете документи съдържащи 

лични данни и лицата, които отговарят за тях.  

(3) Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, счетоводител и ЗАТС на учебното заведение - при 

изпълнение на правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

(4) Данните от регистъра не се предоставят  на трети лица. 

 

РЕГИСТЪР ДОГОВОРИ 

 

В регистър Договори се набират, обработват и съхраняват лични данни на физически 

лица, сключили договори с учебното заведение с оглед на: 

1. индивидуализиране на гражданските, наемните и други правоотношения; 

2. изпълнение на нормативните изисквания на Закона за задълженията и договорите; 

3. използване на събраните данни за служебни цели, свързани с организиране на учебния 

процес и извърщване на различни видове стопански дейности. 

Форми на водене на регистъра: 

(1) На хартиен носител: 

1. Данните се набират в писмена (документална) форма или устно и се съхраняват в папки. 

2. Папките се подреждат в шкафове, които са разположени в стаята на помощник – 

директор АСД. 



 

 

3. Длъжностните лица - оператори на лични данни предприемат всички организационно- 

технически мерки за съхраняването и опазването на личните данни. 

(2) На технически носител: 

1. Личните данни се въвеждат в отделни информационни текстови файлове на 

компютрите на операторите на лични данни, които са свързани в локална мрежа, със 

защитен достъп до личните данни. Непосредствен достъп имат само операторите на лични 

данни. 

2. Компютрите на операторите на лични данни са разположени в изолирани помещения за 

самостоятелна работа. 

3. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп се осъществява посредством 

поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране, както и чрез поддържане 

на информацията и на хартиен носител. 

В регистър Договори се обработват лични данни, отнасящи се до физическата 

идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес по местоживеене, телефони за връзка, 

паспортни данни и др. 

(3) Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, счетоводител и ЗАТС на учебното заведение - при 

изпълнение на правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

(4) Данните от регистъра не се предават на трети лица. 

 

РЕГИСТЪР УЧЕНИЦИ 

 

В регистър Ученици се набират, обработват и съхраняват лични данни на обучаващите 

се в учебното заведение ученици с оглед на: 

1. индивидуализиране на учениците; 

2. изпълнение на нормативните изисквания на Закона за народната просвета, Правилника 

за прилагане на ЗНП, Закона за здравно осигуряване, Наредба 4/2003г.  за документите за 

системата на народната просвета и др.; 

3. използване на събраните данни за организационни цели, свързани с провеждане на 

учебния процес, издаване на официални документи, удостоверяващи тяхното положение и 

обслужващи мобилността им, както и издаването на дипломи. 

Форми на водене на регистъра / регистъра има главно значание и служи за информация, 

детайлно разписана в подрегистрите. / 

(1) На хартиен носител: 

1. Данните се набират в писмена (документална) форма и се съхраняват в папки. 

2. Папките се подреждат в шкафове, които са разположени в изолирани заключващи се 

помещения на операторите на лични данни, снабдени със защитна сигнализация. 

3. Информацията от хартиените носители за всеки ученик , се записва по отделни партиди 

в Главна книга със задължителни реквизити по образец, която се съхранява в същите 

изолирани помещения. 

4. Длъжностните лица - оператори на лични данни предприемат всички организационно- 

технически мерки за съхраняването и опазването на личните данни. 

(2) На технически носител: 

1. Личните данни се въвеждат в централизирана база данни на твърдия диск на изолиран 

компютър сървър. Отдалечен достъп до базата данни имат само операторите на лични 

данни с дефинирани права на достъп до определени нива. 

2. Компютрите на операторите на лични данни са изолирани в помещения за 

самостоятелна работа. 



 

 

3. Защитата на електронните данни от неправомерен достъп се осъществява посредством 

поддържане на антивирусни програми, периодично архивиране на CD, както и чрез 

поддържане на информацията и на хартиен носител. 

В регистърът  се обработват групи лични данни, според съответните реквизити, изискуеми 

в подрегистъра.  

В настоящата инструкция са включени 11 броя подрегистри, както следва: 

   

1. Регистър Дневници е предназначен за вписване на информация за резултатите от 

учебната дейност на всеки ученик в една паралелка за една учебна година и съдържа 

имена, ЕГН и оценки.  

Регистърът се води от класния ръководител и всеки учител, който преподава в класа и се 

контролира от помощник-директора.  

Данните в регистъра се събират за лицата в процеса на обучението им в учебното 

заведение. 

Дневниците се съхраняват в учителската стая. След приключване на учебната година се 

предават на ЗАТС. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, счетоводител, учителите и ЗАТС - при 

изпълнение на правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра могат/не могат да бъдат предавани по електронен път и служат за 

попълване на регистър Главна книга на учениците V-XII клас. 

 

2. Регистър Главна книга на учениците V_XII клас е предназначен за вписване на 

годишните оценки на всички ученици от V до XII клас и се попълват с данни събрани за 

учениците от класните им ръководители и съдържа имена, ЕГН и оценки. 

Регистърът се води от класния ръководител и се контролира от помощник-директора.  

Данните в регистъра се събират за лицата в процеса на обучението им.  

Книгата се съхранява при ЗАТС. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, счетоводител, учителите и ЗАТС на учебното 

заведение - при изпълнение на правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им 

характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път и служат за 

изготвяне на съответните удостоверения за преместване, удостоверения за завършен клас 

и свидетелства за завършен клас, които остават у приносителя. 

 

3. Регистър Лични картони на учениците е предназначен за вписване на информация за 

резултатите от учебната дейност на всеки ученик в една паралелка за срока му на 

обучение в училище и съдържа имена, ЕГН и оценки.  

Регистърът се води от класния ръководител и се контролира от помощник-директора.  

Данните в регистъра се събират за лицата в процеса на обучението им.  

Картотеката се съхранява при зам.-директора по УД. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, класния ръководител и ЗАС  - при изпълнение 

на правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 



 

 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път и служат за 

изготвяне на съответните удостоверения за преместване, удостоверения за завършен клас 

и свидетелства за завършен клас, които остават у приносителя. 

 

4. Регистър Книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна или 

индивидуална форма на обучение се ползва за вписване на резултатите от изпитите на 

учениците от V-XII клас на самостоятелна и индивидуална форма на обучение. 

Книгата съдържа информация за : форма на обучение; учебна година; трите имена на 

ученика; ЕГН; месторождение; № и дата на представените документи за образование; 

адрес по местоживеене и телефон; резултати от изпитите по предмети - антетка с колони 

със следните наименования: номер по ред; учебни предмети; I срок (с думи и цифри), II 

срок (с думи и цифри); сесии; оценки с думи и цифри; годишни оценки с думи и цифри; 

под антетката редове за вписване решение на педагогическия съвет - протокол номер, дата 

за завършване на годината; издаден документ, вид, номер, дата; определяне състоянието 

на ученика - завършва, повтаря, ще полага изпит по предмет; име, фамилия и подпис на 

директора; кръгъл печат. 

Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на 

директора. 

Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до 

приключването й, след което книгата се съхранява в архива на училището със срок 

постоянен. 

Право на достъп до данните в книгата имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в книгата, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, класния ръководител и ЗАС - при изпълнение 

на правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

 

5. Регистър Книга на подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна 

възраст е предназначен за водене на отчет на деца от задължителната училищна възраст и 

се попълват с данни събрани за учениците от класните им ръководители и съдържа имена 

и ЕГН. 

Регистърът се води от заместник-директора УД.  

Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при записването им. 

Книгата се съхранява при ЗАС. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, учителите и ЗАС - при изпълнение на 

правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра могат да бъдат предавани по електронен път. 

 

6. Регистрационната книга за издадените документи за завършена степен на 

образование и за придобита професионална квалификация е предназначена за 

регистриране на издадените документи за завършена степен на образование и 

професионална квалификация и свидетелства за правоспособност.  

Всеки документ - свидетелство за основно образование, удостоверение за положен изпит 

по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование, 



 

 

свидетелство за положени изпити по чужд език, удостоверения за завършен гимназиален 

етап, дипломи за завършена образователна степен, удостоверения за професионално 

обучение, свидетелства за професионална квалификация, свидетелства за 

правоспособност, свидетелство за правоспособност по заваряване, се регистрира в отделна 

книга. 

Регистърът съдържа информация за: регистрационен номер по реда на издаване на 

документа; регистрационен номер по ред за годината на издаване; датата на регистриране; 

трите имена на ученика; ЕГН, ЛНЧ; формата на обучение; вид подготовка 

(непрофилирана, профил, професия, специалност); серията и номер на документа; подписа 

на притежателя; данни за издаден дубликат: дата на издаване и серия и номер на 

документа. 

Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на 

директора. 

Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до 

приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, учителите и ЗАС - при изпълнение на 

правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

 

7. Регистрационната книга за издадените дубликати на документи за завършена 

степен на образование и за придобита професионална квалификация е предназначена 

за регистриране дубликати на свидетелства за основно образование, удостоверения за 

завършен гимназиален етап, дипломи за завършена образователна степен, удостоверения 

за професионално обучение, свидетелства за професионална квалификация. 

Регистърът съдържа информация за : регистрационен номер по реда на издаване на 

дубликата; регистрационен номер по ред за годината на издаване на дубликата; дата на 

регистриране на дубликата;  трите имена на притежателя на дубликата; ЕГН, ЛНЧ; вид на 

издавания дубликат; серия; номер на бланката на дубликата; вид подготовка 

(непрофилирана, профилирана, специалност, професия); форма на обучение; серия, номер 

на бланката на оригинала на документа; регистрационен номер на оригиналния издаден 

документ; дата на издаване на оригинала; подпис на лицето при получаване на дубликата. 

За всички дубликати на свидетелство за основно образование, удостоверения за завършен 

гимназиален етап, дипломи за завършена образователна степен, свидетелства за 

професионална квалификация, удостоверения за професионално обучение се води обща 

регистрационна книга. 

Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на 

директора. 

Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до 

приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията със срок 

постоянен. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, учителите и ЗАС - при изпълнение на 

правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

 



 

 

8. Регистрационната книга за издадените удостоверения е предназначена за 

регистриране на оригинали на: удостоверения за завършен клас. 

Регистърът съдържа информация за: пореден регистрационен номер; регистрационен 

номер за годината; датата на издаване; собствено , бащино и фамилно име на ученика; 

ЕГН; клас/група, чието завършване удостоверява документа; форма на обучение; подпис 

на получателя (родителя/настойника). 

За регистриране на дубликатите на удостоверения се завежда отделна книга от същия вид. 

Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед на 

директора. 

Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до 

приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, учителите и ЗАС - при изпълнение на 

правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

 

9. Регистърът Сведение за организиране на дейността в училището за учебната 

година (Списък - образец № 1) е предназначено за всички видове училища и служи за 

установяване на съответствието на организацията на учебния процес с нормативната 

уредба в системата на народната просвета. Той обслужва информационно нуждите на 

МОН, РИО, НИО, общинската или районната администрация и финансиращите органи. 

Списък - образец № 1, съдържа реквизитите, посочени в приложение № 1 към Наредба 

4/2003г.  за документите за системата на народната просвета. 

Към Списък - образец № 1 се прилагат: документи за статута на училището в случаите, в 

които е настъпила промяна през предшестващия период; прилаганите в училището учебни 

планове; утвърдените учебни програми за преподаваните предмети от раздели Б и В на 

учебния план в общообразователните училища и раздели В и Г в професионалните 

училища; годишен план на училището; дневен режим на институцията. 

Данните от Списък - образец № 1 се въвеждат на магнитен носител и се разпечатват на 

хартиен носител, който се заверява от директора на училището.  

Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на хартиения носител до 

завършване на учебната година.  

Регистърът се съхранява в архива на училището за срок от пет години. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите при изпълнение на правомощията им по Кодекса 

на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра могат да бъдат предавани по електронен път. 

 

10. Регистър Копия на характеристики на ученика за завършена степен на 

образование.  

Характеристика на ученика за завършена степен на образование се изготвя от класния 

ръководител за всеки ученик при придобиване на основно и на средно образование. 

Характеристиката на ученика за завършена степен на образование съдържа следните 

реквизити: вид, наименование и местонахождение (град/село, община, област) на 

училището, издало характеристиката на ученика за завършена степен на образование; 

данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име на ученика; ЕГН; 



 

 

дата и място на раждане; ЛНЧ; гражданство; форма на обучение; текст: "е завършил/а 

основно/средно образование през учебната ........... година"; описание на цялостното 

развитие на ученика през съответната степен на образование; дата на издаване; име, 

фамилия и подпис на класния ръководител. 

Копие от характеристиката на ученика за завършена степен на образование се съхранява в 

архива на училището. 

Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на хартиения носител и 

отговорните длъжностни лица.    

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, учителите и ЗАС - при изпълнение на 

правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

 

11. Регистър  Библиотечни картони /при наличие на библиотека в учебното заведение/ е 

предназначен да се набират, обработват и съхраняват лични данни на ползващи 

библиотеката лица с оглед на: 

1. индивидуализиране на читателите; 

2. изпълнение на нормативните изисквания по Наръчника по библиотечна техника; 

3. регистриране на библиотечните единици, които получават читателите. 

Формата на водене на регистъра е на хартиен носител: 

Данните се предоставят устно, записват се от оператора на лични данни на читателски 

картони, които се съхраняват в специализирани библиотечни шкафове с чекмеджета. 

Длъжностните лица от Библиотечно-информационната база - оператори на лични данни 

предприемат всички организационно-технически мерки за съхраняването и опазването на 

читателските картони, в това число ограничаване на достъпа до тях на външни лица и 

служители. 

Личните картони на читателите не се изнасят извън сградата на администратора. 

Помещенията се заключват и сградата се охранява със СОТ. 

В регистъра се обработват следните групи лични данни: 

1. Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, данни от лична карта, адрес 

и телефони за връзка; 

2. Относно образованието: специалност, учебна група, форма на обучение. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, учителите и ЗАС - при изпълнение на 

правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

 

РЕГИСТЪР АРХИВ 

 

В регистър Архив се съхраняват лични данни: 

 на работилите в учебното заведеие по трудови правоотношения, на физическите 

лица, сключили договори със заведението на различни основания, както и на други лица, 

предоставили доброволно личните си данни; 

 на учащите се и училите в учебното заведие; 

с оглед на: 

1. съхраняване на предоставените документи в предвидените срокове; 



 

 

2. изпълнение на нормативните изисквания на Кодекса на труда, Закона за народната 

просвета, Правилника за прилагане на закона за народната просвета, Наредба 4/2003г.  за 

документите за системата на народната просвета, Закона за задълженията и договорите, 

Закона за държавния архив, Номенклатурата за водене и съхраняване на делата, 

Инструкцията за документооборота и др.; 

3. използване на събраните данни за служебни цели, свързани с изготвяне на справки, 

издаване на документи и други статистически и исторически цели. 

Формата на водене на регистъра е на хартиени носители: 

1. Данните се съхраняват в писмена (документална) форма и се класират в архивни дела, 

съответстващи на въведената инструкция за архивиране / деловодна обработка /. 

2. Делата се подреждат в специални шкафове, които са разположени в изолирано 

помещение със защитна сигнализация. 

3. Длъжностните лица предприемат всички организационни мерки за съхраняването и 

опазването на делата, в това число изолиране на достъпа до тях на външни лица и 

служители. 

4. Делата не се изнасят извън сградата на администратора. 

В регистър Архив се съхраняват следните групи лични данни: 

1. Относно физическата идентичност на лицата: имена, ЕГН, адрес по местоживеене и др.; 

2. Относно семейната идентичност на лицата: семейно положение - наличие на брак, 

развод, брой на децата в семейството и тяхната възраст и др.; 

3. Относно образованието: степен на образованието, придобита специалност, 

допълнителна квалификация и др.; 

4. Относно трудовата дейност: професионална биография, трудов стаж и др.; 

5. Относно здравния статус на лицата; 

6. Относно гражданско-правния статус на лицата: свидеталство за съдимост; 

7. Относно икономическата идентичност: финансово състояние и др. 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, счетоводител, ЗАС - при изпълнение на 

правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

 

РЕГИСТЪР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 

 

 Регистър „Видеонаблюдение” се попълва с данни от автоматично денонощно 

видеонаблюдение (видеообраз) за движението на персонала, учениците и посетителите 

към подходите на сградата на училището, както и движението в класни стаи, коридори и 

др.стаи без сервизни помещения.  

Записите с видеообрази се съхраняват на отделен персонален компютър, монтиран в 

специално за тази цел помещение. 

Данните от този регистър се съхраняват 14 дни. 

Данните в регистъра се предоставят доброволно от лицата при влизането им в сградата.  

На входовете на сградата са поставени предупредителни табели, че обектът се намира под 

постоянно видеонаблюдение.  

 

Право на достъп до данните в регистъра имат: 

1. Лицата, за които се отнасят данните в регистъра, по тяхно изрично искане; 

2. Директора, заместник – директорите, ПС, ръководител направление „ИКТ“ - при 

изпълнение на правомощията им по Кодекса на труда и длъжностната им характеристика. 



 

 

3. Държавни органи, надлежно легитимирали се със съответни документи - писмени 

разпореждания на съответния орган, в които се посочва основанието, имената на лицата, 

на които е необходимо да се осигури достъп до личните данни. 

Данните от регистъра не могат да бъдат предавани по електронен път. 

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящите вътрешни правила се издават на основание чл. 23 от Закона за защита на 

личните данни и Наредба № 1 от 30.01.2013г. за минималното ниво на технически и 

организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни и чл.14 от Закона за 

финансово управление и контрол в публичния сектор. 

§ 2. Вътрешните правила може да бъдате изменяни, допълвани и актуализирани при 

промяна в нормативната уредба и/или при обстоятелства възникващи в учебното 

заведение. 

§ 4. Вътрешните правила са основание за издаване на заповеди с конкретни параметри за 

уточняване на права, задължения и отговорности на длъжностни лица, конкретни мерки за 

съхранение, опазване, достъп и ползване на лични данни и досиета, съдържащи лични 

данни. 

§.5.Вътрешните правила за събиране, обработване, предоставяне и съхраняване на лични 

данни са утвърдени със заповед № 1169/ 14.09.2021 г. на директора на Пето основно 

училище „Митьо Станев“, Стара Загора, и влизат в сила от датата на заповедта.  

 

 


