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Глава І. Общи положения 
 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на 
процеса на обучение и възпитание в гимназията, конкретизира правата и задълженията на 
учителите и учениците съобразно Закона за предучилищното и училищното образование. 

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение и възпитание при пълно 
зачитане и уважение на човешката личност.  

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директора, педагогическите 
специалисти, учениците, работниците и служителите в гимназията, както и за всички други 
лица, които се намират/пребивават на територията на гимназията. Той се предоставя на 
охранителна фирма, с която училището може да има договор за коректна съвместна дейност.  

 
Глава ІІ. Устройство и дейност 

 
Чл. 3. Гимназията издава свидетелство за основно образование, удостоверение за 

завършен първи гимназиален етап и диплома за средно образование. 
Чл. 4. (1) Гимназията е общинско училище.  
(2) Общината предоставя материалната база на гимназията за ползване, стопанисване, 

разпореждане и управление.  
Чл. 5. (1) Гимназията се финансира от: 
1. средства по бюджета, разпределени от кмета на общината по формула, утвърдена от 

ОС; 
2. собствени приходи от: 
а. дарения и целеви средства; 
б. инициативи на Училищното настоятелство, ако е сформирано такова. 
(2) Бюджетът финансира дейностите по издръжка на процеса на възпитание и обучение 

на учениците, подпомагането на равния достъп и подкрепа на личностно развитие, развитието 
на училището, изпълнението на национални програми за развитие на образованието. 



2 
 

(3) Средствата от държавния бюджет за ученически стипендии се разпределят по 
бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на броя на учениците в 
дневна форма на обучение.  

(4) Със средства от делегирания бюджет на институциите в училището, които са с 
нецелеви характер може да се финансират и други дейности за подпомагане на равния достъп и 
подкрепа за личностно развитие, както и да се допълва финансирането на дейности, за които са 
осигурени целеви средства от държавния бюджет.  

(5) Средства от държавния бюджет за подобряване на материалната база на училището се 
предоставят чрез бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет като част от 
утвърдените капиталови разходи или целева субсидия за капиталови разходи и/или  като 
допълващ стандарт за материалната база. 

(6) Средствата от държавния бюджет за подобряване на материалната база, предоставени 
въз основа на допълващ стандарт е в зависимост от броя на учениците, обучаващи се в дневна 
форма на обучение. 

(7) Средствата от държавния бюджет за повишаване на квалификацията на 
педагогическите специалисти са включени в средствата за издръжка на дейностите по 
възпитание и обучение на учениците и се планират като разход по бюджета на училището. 

Чл. 6. Учебно-възпитателният процес се организира чрез дневно обучение, което се 
осъществява в границите на установения учебен ден.  

Чл. 7. (1) Според вида на подготовка училището е неспециализирано. 
(2) Според етапа или степента на образование училището е гимназия. 
(3) Според съдържанието на подготовката гимназията е профилирана. От учебната 

2020/2021 година приема една професионална паралелка. 
(4) При условията и по реда на ЗПУО ППМГ “Акад.Н.Обрешков” - Разград осъществява 

обучение от прогимназиалния етап на основната степен на образование. 
Чл. 8. За учебната година график на учебния процес се определя съгласно Заповед на 

Министъра на образованието и науката.  
Чл. 9. (1) Седмичното разписание се съобразява с Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за 

здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания. То се 
утвърждава от директора на гимназията не по-късно от три дни преди започване на всеки 
учебен срок. Всяка наложителна промяна в разписанието се утвърждава от РЗИ.  

(2) Временни размествания в седмичното разписание на часовете се извършват 
единствено от зам.-директора по УД при определени обстоятелства (отсъствия на учители 
поради болест, законово установен отпуск, при аварийни ситуации и др.) и се утвърждават със 
заповед на директора. В същия ден се уведомява началника на РУО. 

(3) Временните размествания в седмичното разписание се отразяват в е-дневника и се 
поставят на информационните табла в гимназията. 

Чл. 10. (1) Продължителността на учебния час е 40 минути за учениците от пети до седми 
клас. Дневното разписание е следното: 

1. 08.00 – 08.40 

2. 09.05 – 09.45 

3. 10.00 – 10.40 

4. 10.55 – 11.35 

5. 11.50 – 12.30 

6. 12.55 – 13.35 

7. 13.50 – 14.30 

8. 14.45 – 15.25 
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(2) Продължителността на учебния час е 45 минути за учениците от осми до дванадесети 
клас. Дневното разписание е следното: 

1. 08.00 – 08.45 

2. 09.05 – 09.50 

3. 10.00 – 10.45 

4. 10.55 – 11.40 

5. 11.50 – 12.35 

6. 12.55 – 13.40 

7. 13.50 – 14.35 

8. 14.45 – 15.30 

Чл. 11. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или 
дейности за придобиване на училищната  подготовка. 

(2) Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в 
раздели,  както следва: 

1. раздел А – задължителни учебни часове /ЗУЧ/; 
2. раздел Б  –  избираеми учебни часове /ИУЧ/; 
3. раздел В  –  факултативни учебни часове /ФУЧ/. 
(3) Общият брой учебни часове от раздел  А  и  раздел  Б  за  една  учебна седмица е 

тридесет и два учебни часа – от V до ХII клас. 
(4) Общият брой учебни седмици за една  учебна  година  е,   както следва: 
1. тридесет и четири учебни седмици –  от V до VI клас, включително; 
2. тридесет и шест учебни седмици – от VII до ХI клас, включително; 
3. тридесет и една учебни седмици – за ХII клас. 
(5) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

общообразователна подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за 
общообразователна подготовка чрез учебните предмети, предвидени за изучаване в 
съответния клас. 

(6) В основната степен на образование учебните предмети, изучавани в 
задължителните учебни часове, както и разпределението на учебното време между тях по 
класове и етапи са едни и същи за всички видове училища. 

(7)  В  средната степен на  образование, заради това че чуждият  език се изучава 
интензивно, в задължителните учебни часове не се изучават всички общообразователни 
учебни предмети, посочени в държавния образователен стандарт за общообразователната 
подготовка, а се изучават с различно разпределение на учебното време между тях по класове 
и етапи. 

(8) В  избираемите  учебни   часове  на учебния план се осъществява обучение  за  
придобиване на профилирана и професионална подготовка, както и за подготовка по 
учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 
образование, предприемачеството, управлението  на  личните  финанси и 
програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, 
които формират национално самочувствие,  патриотичен дух и родолюбие в учениците, 
като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни 
предмети. 

(9) Учебното време за осъществяване на профилирана подготовка във втория 
гимназиален етап е между 18 и 20 учебни часа седмично, като всеки от профилиращите 
предмети се изучава с не по-малко от 4 учебни часа седмично през целия етап на 
обучение.  
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(10) Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез 
обучение по предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на 
учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и може да се извършва обучение по 
чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за 
общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт  за  профилирана 
подготовка. 

(11) Броят на факултативните учебни часове във всеки от класовете е до 4 учебни часа 
седмично, а разпределението им между отделните предмети се осъществява в  училищния  
учебен план. 

(12) Училището разработва свой училищен учебен план. 
(13) Училищният учебен план се утвърждава за всяка учебна година за всяка 

паралелка. 
(14) В училищния учебен план се: 
1. посочва учебната година, за която се прилага; 
2. посочват формата на обучението и организацията  на  учебния ден; 
3. посочват учебните  предмети  от  раздел А и седмичния и годишния брой на 

учебните часове по всеки от тях в съответствие с рамковия или типовия учебен  план,  
въз  основа  на  който  е  разработен; 

4. определят учебните предмети от  раздел  Б  и  седмичния  и  годишния  брой на 
учебните часове по всеки от тях, като седмичният брой часове не може да бъде по-малък  
от  0,5 часа; 

5. определят учебните предмети от раздел раздел В  и  седмичния и годишния брой 
на учебните часове по  всеки от тях, като седмичният брой часове не  може да  бъде  по-
малък  от  0,5  часа; 

6. определят изучаваните чужди езици; 
7. конкретизират модулите за осъществяване на спортни дейности; 
8. посочват под формата на пояснителни бележки особеностите по прилагането му, 

ако има такива. 
(15) За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна седмица за 

всеки клас в училищния учебен план се предвижда по един учебен час, който е извън 
часовете, определени в рамковите учебни планове.  

(16) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите учебни 
планове включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно 
развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 

(17) Училищният учебен план не може да се променя през учебната година. 
(18) Училищният учебен план не може да определя условия и ред за завършване на 

етапи и степени на образованието. 
(19) Училищният учебен план се приема с решение  на  педагогическия съвет и след 

съгласуване с обществения съвет към училището при условията и се утвърждава от директора 
на училището. 

(20) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който 
е започнал да  се обучава в същото училище. 

(21) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 
действащ през учебната година, от която обучението продължава. 

(22) Учебният план се съхранява най-малко 50 години. 
(23) Броят на учениците в паралелките в училището се определя с нормативи за 

минимален и максимален брой, който съответно е 18 и 26. 
Чл. 12. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на постигнатите 

резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им 
реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е оценката. Установяването 
на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва от оценяващия. 
Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е индивидуално за всеки 
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оценяван. Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на 
обучението. Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съдържание, 
оценяваните компетентности, организацията и формaта на оценяването, както и с конкретните 
правила, по които ще бъдат оценявани. 

(2) Оценяването се осъществява: 
1. в процеса на училищното обучение; 
2. в края на клас или на етап от степен на образование; 
3. при завършване на степен на образование. 
(3) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 
1. вътрешно - когато оценката се поставя от обучаващия учител; 
2. външно - когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно  от 

обучаващия учител. 
(4) В зависимост от обхвата си оценяването може да е: 
1. национално - обхваща ученици от един клас в цялата страна; 
2. регионално - обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области; 
3. училищно - обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище. 
(5) В зависимост от организацията може да е: 
1. групово - обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 
2. индивидуално - за отделен ученик. 
(6) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. Текущите изпитвания се 

осъществяват в процеса на училищното обучение, а изпитите - в процеса на училищното 
обучение, както и при завършване на етап и/или степен на образование. Изпитите в процеса на 
училищното обучение са: 

1. приравнителни; 
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 
3. за промяна на оценката. 
(7) Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са: 
1. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им 

с компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет за определен клас; 
2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието им 

с компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна 
подготовка за определен етап от степента на образование; 

3. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование. 
(8) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се поставя оценка. 

Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, определени в 
държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, в държавния 
образователен стандарт за профилирана подготовка и/или в учебната програма по съответния 
учебен предмет за съответния клас. В зависимост от функцията си поставената оценка може 
да бъде: 

1. текуща оценка - установява степента на постигане на конкретните учебни цели и 
осигурява текуща информация за резултатите от обучението на ученика; 

2. срочна оценка - установява степента на постигане на учебните цели в края на учебния 
срок и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по учебния предмет 
през съответния срок; 

3. годишна оценка - установява степента на постигане на учебните цели в края на 
учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по 
учебния предмет през годината; 

4. окончателна оценка - установява степента на постигане на резултатите от обучението 
в края на етап, формира се само в края на първия и на втория гимназиален етап на средното 
образование и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден 
учебен предмет през съответния етап. 

(9) Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя след 
полагане на изпит, в случаите, когато тя не е слаб (2), не може да се променя. 
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(10) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които може да се 
поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2). 

(11) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните 
резултати от обучението, е: 

1. отличен - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; в 
знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги използва 
правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага самостоятелно при 
решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му са целенасочени и водят до 
краен резултат; 

2. много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 
учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил е 
новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите компетентности при 
изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко - и в ситуации, които не са 
изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; действията му са целенасочени 
и водят до краен резултат, който извън рамките на изучените ситуации може да не е съвсем 
точен; 

3. добър - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от учебните 
програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и  успешно  се  справя  в  
познати  ситуации,  но  се  нуждае  от  помощ  при прилагането им в непознати ситуации; 
усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията му съдържат неточности, но в 
рамките на  изученото водят до краен резултат; 

4. среден - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; в 
знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от новите 
понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като очаквани резултати в 
учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг алгоритмизирани и изучавани в клас 
ситуации с пропуски и грешки; действията му съдържат недостатъци и рядко водят до краен 
резултат; 

5. слаб - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени 
като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител 
„среден". 

(12) В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, 
качественият показател се определя, както следва: 

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб; 
2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден; 
3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър; 
4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много 

добър; 
5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен. 
(13) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към 

оценките отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).  
(14) Оценките от националното външно оценяване в края на VII и в края на Х клас се 

изразяват само с количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към оценките 
отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2).  

(15) Когато за приемане на места, определени с държавния или с допълнителния план-
прием, се налага превръщане в точки на оценките от документите за завършен етап или за 
завършена основна степен на образование, се прилага следната скала: 

1. отличен 6 се приравнява на 50 точки; 
2. много добър 5 се приравнява на 39 точки; 
3. добър 4 се приравнява на 26 точки; 
4. среден 3 се приравнява на 15 точки. 
(16) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на 

постигнатите резултати от обучението и напредъка на учениците по учебен предмет от  
общообразователната и профилираната подготовка. 
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(17) Степента на постигане на резултатите в процеса на училищното обучение се 
изразява чрез поставяне на текущи, срочни и годишни оценки. 

(18) При завършване на етап от средната степен на образование се формират и 
окончателни оценки по учебните предмети. 

(19) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване за текущите изпитвания 
се подготвят от преподаващия учител с цел установяване на постигнатите резултати, 
определени с учебната програма и отнесени към отделна тема или комплекс от теми. 

(20) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване на изпитите се изготвят с 
цел установяване на постигнатите резултати, определени с учебната програма по учебния 
предмет за определен клас, и се утвърждават от директора на училището. 

(21) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия и през 
втория учебен срок. В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо 
изпитване се установява входното равнище на учениците по учебни предмети, които са 
изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. То е писмено и 
има диагностична функция с цел установяване на степента на усвояване на основни понятия, 
факти и закономерности и на придобитите компетентности, които ще се надграждат през 
учебната година, както и идентифициране на дефицитите и предприемане на мерки за 
преодоляването им. Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, 
минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки 
учебен срок е: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с до 
два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план с 
2,5 - 3,5 учебни часа седмично; 

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети, изучавани по училищен учебен план 
с 4 и повече учебни часа седмично. 

(22) В минималния задължителен брой текущи изпитвания се включва текущото 
изпитване за установяване на входното равнище на учениците. 

(23) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, а според 
обхвата - индивидуални и групови. След установяване на постигнатите резултати при 
текущите изпитвания на учениците се поставят текущи оценки. При текущите устни и 
практически изпитвания оценяващият е длъжен да аргументира устно оценката си пред 
ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено, освен ако е под формата на тест с 
избираеми отговори и/или кратък свободен отговор. Когато текущите изпитвания се 
осъществяват въз основа на проект, представянето на проекта може да е в устна, в писмена 
и/или в практическа форма. 

(24) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и отговори на 
индивидуално поставени задачи или въпроси. При индивидуалните писмени изпитвания 
ученикът дава писмени решения и отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. 
Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един учебен час. При 
индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически дейности, 
определени в индивидуално поставено практическо задание. 

(25) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидуални устни решения и 
отговори на групово поставени задачи или въпроси. При груповите писмени изпитвания всеки 
ученик дава индивидуални писмени решения и отговори на групово поставени задачи или 
въпроси. При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в 
екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание. При 
груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик. 

(25) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 
постигнатите резултати от учениците след приключване на  обучението по определена част 
(раздел) от учебното съдържание по учебния предмет. Контролната работа се провежда за не 
повече от един учебен час. 
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(26) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите 
резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. Класна работа се 
провежда по: 

1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап  и в двата 
етапа на средната степен на образование; 

2. чужди езици - в двата етапа на средната степен на образование 
(27) Класната работа по математика при обучение за придобиване на общообразователна 

подготовка се провежда за един учебен час. 
(28) Класната работа по български език и литература и по чужд език при обучение за 

придобиване на общообразователна и на профилирана подготовка и класната работа по 
математика при обучение за придобиване на  профилирана подготовка се провежда в два 
слети учебни часа. 

(29) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител 
и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за информация на родителите. 

(30) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, 
като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените 
изводи.  

(31) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 
изисквания: 

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една 
контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от 
две класни и/или контролни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 
(32) Графикът на контролните и класните работи се изготвя по предложение на 

учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на училището до две 
седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в 
училището. За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а 
класните ръководители – родителите. 

(33) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за класните и 
контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като 
очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет за 
съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, 
балансирани с оглед на целта на изпитването. 

(34) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на 
ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучаван през учебния 
срок за придобиване на общообразователната и профилираната подготовка, и при вземане 
предвид на текущите оценки. Срочна оценка не се формира без наличието на минималния 
брой текущи изпитвания, поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по 
учебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага 
изпит за определяне на срочна оценка. Когато ученикът не се яви на определената дата за 
полагане на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, 
която не може да бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато 
ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, 
срочна оценка по учебния предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на 
годишна оценка по съответния учебен предмет. Не се оформя срочна оценка по учебния 
предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни причини от 
изучаването му, ако продължителността на освобождаването не позволява осъществяването 
на минималния задължителен брой текущи изпитвания. В този случай   срещу   учебния   
предмет   в   училищната   документация   се записва „освободен". Срочната оценка се 
формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от два учебни дни преди 
приключване на съответния учебен срок. При обучението за придобиване на профилирана 
подготовка срочна оценка се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без 
да се формира срочна оценка по профилиращия учебен предмет. С решение на 
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педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка може да се удължи, но с не 
повече от един месец за ученик, който няма минималния брой текущи изпитвания и е 
допуснал отсъствия поради продължителни здравословни проблеми, удостоверени с 
медицински документ, в повече от 25 % от часовете по учебния предмет в съответния вид 
подготовка. 

(35) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, като се 
отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, изучавано 
през учебната година за придобиване  на общообразователната и профилираната подготовка, 
и при вземане предвид на срочните оценки. За учебен предмет, който по училищен учебен 
план се изучава само през един от сроковете, се формира годишна оценка въз основа на 
съответната срочна оценка. За резултатите от обучението от V до ХII клас по всеки учебен 
предмет се формира годишна оценка с качествен и количествен показател. При обучението за 
придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по всеки модул от 
профилиращия учебен предмет и годишна оценка по профилиращия учебен предмет. 
Годишната оценка по профилиращия учебен предмет се формира като средноаритметична с 
точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета. Не се поставя годишна 
оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по 
здравословни причини от изучаването му през двата учебни срока. В този случай срещу 
учебния предмет в училищната документация се записва „освободен". Годишната оценка по 
учебния предмет физическо възпитание и спорт за ученици, освободени по здравословни 
причини от изучаването му през един учебен срок, е срочната оценка за учебния срок, през 
който учебният предмет е изучаван. 

(36) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното в 
учебната програма съотношение между текущите оценки от устните, писмените и 
практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието на 
ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение на 
практически задачи, работа по проекти). Срочните и годишните оценки на учениците от V до 
XII клас се формират с точност до цяло число. Учителят лично вписва поставените от него 
оценки в съответната задължителна училищна документация. Сроковете за вписване на 
оценките в документацията са: 

1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните изпитвания; 
2. до две седмици след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените 

изпитвания; 
3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки. 
4. срокът за вписване на оценките в електронния дневник е до 12 часа на всяка събота в 

учебно време. 
(37) Окончателна оценка се поставя при: 
1. завършване на първи гимназиален етап на средното образование; 
2. завършване на втори гимназиален етап на средното образование. 
(38) Окончателните оценки може да се променят само по реда на изпитите за промяна на 

окончателната оценка. Окончателните оценки се записват в съответните документи за 
завършен етап, за придобита степен на образование. 

(39) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния етап на 
основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от 
класовете - V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в избираемите учебни 
часове. Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния 
предмет физическо възпитание и през двата срока на определен клас, срещу учебния предмет 
за съответния клас в задължителната училищна документация се записва „освободен". 
Оценките се записват в свидетелството за основно образование. 

(40) Окончателните оценки по всеки учебен предмет  при завършване на първия 
гимназиален етап на средното образование се формират с точност до 0,01 като 
средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в класовете от 
първия гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове. Окончателните 
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оценки при завършване на първия гимназиален етап на средното образование по всеки учебен 
предмет, който се изучава само в един клас от първия гимназиален етап, са годишните оценки 
за съответния клас. Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо 
възпитание и спорт, когато ученикът е освободен във всички класове на първия гимназиален 
етап и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на етапа, а в задължителната 
училищна документация се записва „освободен". 

(41) Окончателните оценки по всеки учебен предмет  при завършване на средно 
образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки по 
учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в задължителните и в избираемите 
учебни часове. Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните 
предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишните 
оценки за съответния клас. 

(42) Наред с окончателните оценки в дипломата за средно образование се вписват в 
точки и в оценки и резултатите от успешно положените държавни зрелостни изпити. 

(43) Резултатите от държавните зрелостни изпити по желание на зрелостника може да се 
трансформират в оценки по скалата за оценяване, определена в European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS), и да се запишат в европейското приложение към дипломата за 
средно образование. В тези случаи резултатите от държавните зрелостни изпити се 
трансформират по ECTS скала за оценяване, както следва: 

1. оценка А се поставя при резултат отличен 6,00; 
2. оценка В се поставя при резултат отличен 5,50 - 5,99; 
3. оценка С се поставя при резултат много добър 4,50 - 5,49; 
4. оценка D се поставя при резултат добър 3,50 - 4,49; 
5. оценка E се поставя при резултат среден 3,00 - 3,49. 
(44)  Общият успех в дипломата за средно образование се формира като 

средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани като 
окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в задължителните часове, и от 
средноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по учебните предмети, 
изучавани в избираемите часове. 

(45) Приравнителните изпити се провеждат при преместване на ученик от VIII до ХII 
клас включително в паралелка на същото или в друго училище, ако училищният учебен план 
за съответната паралелка на приемащото училище и на училището, от което ученикът се 
премества, са разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове; в тези 
случаи приравнителни изпити се полагат по учебните предмети от общообразователната 
подготовка, по задължителните модули от профилиращите учебни предмети, които не са 
изучавани в паралелката, от която идва ученикът; 

(46) Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, се 
провеждат в съответствие с учебната програма по определен учебен предмет за съответния 
клас. 

(47) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са: 
1. поправителни изпити; 
2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХII клас; 
3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори 

гимназиален етап на средното образование. 
(48) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка е слаб (2) 

по някой от учебните предмети, изучавани в задължителните или избираемите учебни часове. 
Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната 
програма по съответния учебен предмет за съответния клас и за съответния вид подготовка. 
Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. Редовните 
поправителни сесии са две и се провеждат до две седмици след приключване на учебните 
занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед 
на директора на училището. Редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и 
се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди 



11 
 

началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището. 
Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, не са се 
явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят на допълнителна 
поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не по-късно 
от 10 октомври. 

(49) Учениците от ХII клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети, изучавани в 
задължителните или в избираемите учебни часове на редовните поправителни сесии и/или на 
допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, могат да се 
явяват на поправителни изпити и на допълнителна януарска поправителна сесия по ред, 
определен със заповед на директора на училището. 

(50) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване на 
учебните занятия съответно за VII клас, за ХI клас или за ХII клас. Изпитът за промяна на 
годишната оценка по учебен предмет се полага върху учебното съдържание, включено в 
учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас. За полагането на изпит 
за промяна на годишната оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с 
което се отказва от годишната си оценка. Учениците имат право еднократно да се явят на 
изпит за промяна на годишна оценка. Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на 
годишна оценка по не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните 
и/или в избираемите учебни часове. Получената оценка на изпит не може да се променя. 

(51) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и втори 
гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за Х и за 
ХII клас. Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се 
полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен 
предмет за съответните класове от етапа. За полагането на изпит за промяна на окончателната 
оценка ученикът подава заявление до директора на училището, с което се отказва от 
окончателната си оценка. Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на 
окончателната оценка. Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната 
оценка   по   не   повече   от   три   учебни   предмета   общо,   изучавани   в 
задължителните и/или в избираемите учебни часове. За промяната на окончателната оценка 
по учебен предмет, който се изучава само в един клас от втория гимназиален етап, се допуска 
само изпит за промяна на годишната оценка. Получената оценка на изпит не може да се 
променя. 

(52) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се полагат от 
учениците, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове 
по отделен предмет, предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през 
учебния срок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка поради невъзможност да 
бъде осъществен минималният брой текущи изпитвания при спазване на принципа за 
ритмичност. Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, 
включено в учебната програма по съответния учебен предмет, изучавано през съответния 
учебен срок и за съответния вид подготовка. Получената оценка на изпит не може да се 
променя. 

(53) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет се полагат от 
учениците, обучавани в самостоятелна форма на обучение. Изпитът за определяне на годишна 
оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния 
учебен предмет за съответния клас и за съответния вид подготовка. Получената оценка на 
изпит не може да се променя. 

(54) Според формата си изпитите в процеса на училищното  обучение са: 
1. писмени; 
2. практически; 
3. комбинация от писмена и устна част; 
4. комбинация от писмена и практическа част. 
(55) Изпитите в процеса на училищното обучение са писмени. 
1. Изпитите в процеса на училищното обучение са практически по учебния предмет 

физическо възпитание и спорт; 
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2. Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писмена и устна част 
по учебния предмет чужди езици. 

(56) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена и практическа част по 
учебните предмети музика, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, 
информатика и информационни технологии. 

(57) Продължителността на изпитите в процеса на училищното обучение е: 
1. за класовете от прогимназиалния етап на основната степен: 
а) два астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 
б) до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и 

устна част; 
в) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически; 
г) до 90 минути - за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът 

включва писмена или практическа част; 
2. за класовете от двата гимназиални етапа на средната степен на образование: 
а) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 
б) до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинация от писмена и 

устна част; 
в) до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически; 
г) до 150 минути - за писмената или за практическата част в случаите, когато изпитът 

включва писмена или практическа част. 
(58)  Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение се формира като 

средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по оценяването с 
точност до: 

1. единица - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, 
за изпитите за промяна на годишната оценка, за изпитите за определяне на срочна или на 
годишна оценка; 

2. 0,01 - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценка за етап от 
степента на образование, за изпитите за промяна на окончателна оценка и за изпитите за 
определяне на окончателна оценка. 

(59) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които се провеждат като 
комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е средноаритметична 
от оценките, поставени за всяка част, с точност до: 

1. единица - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, 
за изпитите за промяна на годишната оценка, за изпитите за определяне на срочна или на 
годишна оценка; 

2. 0,01 - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценка за етап от 
степента на образование, за изпитите за промяна на окончателна оценка и за изпитите за 
определяне на окончателна оценка. 

(60) Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и напуска 
залата ученик, който: 

1. преписва от хартиен носител; 
2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, таблети и др.); 
3. преписва от работата на друг ученик; 
4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; 
5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. 
(61) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на 

комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е 
извършено. 

(62) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното обучение 
не се оценява. 

(63)  Целите на външното оценяване в края на клас или на етап от степента са: 
1. диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на 

учениците; 
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2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 
към подобряване качеството на образование; 

3. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати  от обучението 
по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас; 

4. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати  от обучението 
по учебен предмет, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна 
подготовка по съответния учебен предмет, в края на даден етап от степента на образование. 

(64) Външното оценяване според обхвата си може да бъде: 
1. национално; 
2. регионално; 
3. училищно. 
(65) Национално външно оценяване се организира и провежда от МОН. Регионално 

външно оценяване се организира и провежда от регионалното управление на образованието 
(РУО). Училищно външно оценяване се организира и провежда от училището. Оценките от 
външното оценяване не може да се променят. 

(66) Национални външни оценявания в системата на училищното образование се 
провеждат в края на: 

1. прогимназиалния етап на основната степен на образование; 
2. първия гимназиален етап на средната степен на образование. 
(67) Резултатите от всяко национално външно оценяване се анализират на училищно, 

регионално и национално равнище. 
(68) Основни цели на държавните зрелостни изпити са: 
1. диагностика на индивидуалните постижения на учениците в края на средната степен 

на образование; 
2. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати  от обучението 

по учебен предмет, определени в държавния образователен стандарт за общообразователна 
подготовка или в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка по 
съответния предмет; 

3. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 
към подобряване качеството на образование. 

(69) Въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити може да се осъществява 
приемането във висши училища при условията и по реда  на Закона за висшето образование. 

(70) Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии: 
1. през май - юни; 
2. през август - септември. 
(71) Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни. Когато държавният 

зрелостен изпит не е положен успешно, зрелостникът може да се явява отново на съответния 
държавен зрелостен изпит без ограничение на възраст и брой сесии до успешното му полагане. 

(72) Директорът на училището, в което се осъществява обучение в ХII клас, ръководи, 
координира и контролира дейността по подготовката и по предоставяне на информация и 
документи, свързани с държавните зрелостни изпити на училищно равнище, както и по 
получаване, съхраняване на копие от окончателния протокол и отразяване в училищната 
документация на резултатите от държавните зрелостни изпити, като изпълнява своите 
задължения в съответствие с правилата за информационна сигурност и: 

1. организира и контролира приемането на заявления на зрелостниците за допускане до 
държавните зрелостни изпити, допускането и издаването на служебните бележки за 
допускане; 

2. определя състава и задълженията на училищната зрелостна комисия; 
3. предлага квестори, учители-консултанти, учители по чужд език за четене на текст и 

оценители; 
4. определя в тридневен срок след получаване на копие от окончателния протокол с 

резултатите от държавните зрелостни изпити, в който  зрелостниците лично може да се 
запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в 
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присъствието на представители на училищната зрелостна комисия. 
(73) Училищната зрелостна комисия в училището, в което се провежда обучение в ХII 

клас, осъществява допускането на зрелостници до държавните зрелостни изпити, участва в 
подготовката, в събирането и обобщаването на информация, свързана с държавните зрелостни 
изпити, и в документирането на резултатите от тях, приема от директора на училището 
протоколите с изпитните резултати и изпитните работи, организира и контролира 
запознаването на зрелостниците с тях и организира издаването на дипломи   за   средно   
образование   и   удостоверения   за   завършен   втори гимназиален етап. В състава на 
комисията се включват учители, които са класни ръководители и преподават в ХII клас през 
съответната учебна година.  

Чл. 13. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните 
случаи: 

1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от 
общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение;  

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при 
представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на 
състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и от 
институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя.  

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на класния ръководител въз основа 
на мотивирано писмено заявление от родителя. В случай че заявлението не може да се подаде 
преди отсъствието на ученика, родителят, уведомява класния ръководител и подава заявление 
след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в 
училище. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ РАЗПЕЧАТВА ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА 
ГИМНАЗИЯТА ИЛИ СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО. 

4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз 
основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините 
за отсъствието. ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ РАЗПЕЧАТВА ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА 
УЧИЛИЩЕТО ИЛИ СЕ ПОЛУЧАВА ОТ КАНЦЕЛАРИЯТА, СЛЕД КОЕТО СЕ ПОДАВА 
ЛИЧНО ОТ РОДИТЕЛЯ СРЕЩУ ВХОДЯЩ НОМЕР.  

(2) Броят на отсъствията на всеки ученик се отбелязват в е-дневник.  
Чл. 14. Преместване от един профил в друг се допуска при наличие на свободни места 

чрез приравнителни изпити по профилиращите предмети съобразно учебния план на профила, 
за който се кандидатства, и се утвърждава със заповед на директора. Преместването се 
извършва не по-късно от тридесет учебни дни преди края на всеки учебен срок. 

Чл. 15. След завършване на клас, етап или степен на образование на учениците се издава 
документ. 

Чл. 16. (1) Формите на обучение в гимназията са: 
1. дневна (присъствена), която се провежда съгласно установения учебен план; 
2. самостоятелна (неприсъствена), в която учениците се подготвят само самостоятелно, 

съгласно училищния учебен план. Организацията на обучението в нея се определя с 
Правилника за дейността на гимназията след решение на Педагогическия съвет /за учебната 
2022/2023 година не се предвижда тази форма на обучение, освен при налагане на санкция/. 

(2) Обучението по всички учебни предмети в самостоятелната форма завършва с 
полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на директора на гимназията. 
Учениците в самостоятелна форма се явяват на изпити на редовна сесия през м. януари и м. 
февруари на първа сесия с редовна поправителна сесия през м. март, и през м. април и м. май 
на втора сесия с редовна поправителна сесия през м. юни, и допълнителна поправителна сесия 
през м. август. По изключение, когато здравословни/или други причини налагат явяване на 
ученика в допълнителната сесия, той подава мотивирано искане до директора на гимназията. 
Със заповед на директора се определят дати за явяване на изпита. Учениците могат да 
преминат в следващия клас само ако успешно са положили всички изпити за предходния клас 
през съответната учебна година.  

(3) Ученик, който е започнал обучението си в дневна форма на обучение и премине в 
самостоятелна форма, продължава обучението си по учебния план, по който е започнал.  
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Чл. 17. (1) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за 
определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(2) Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не 
постигат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си в друга 
форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна 
форма. 

 
Глава ІІІ. Права и задължения на педагогическите специалисти 

 
Чл. 18. Педагогическата дейност е основна дейност в гимназията. Участници в учебно-

възпитателния процес са учителите и учениците.  
Чл. 19. (1) Педагогическите специалисти имат следните права: 
- да бъдат зачитани правата и достойнството им; 
- да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно 

принципите и целите, определени в Закона за предучилищното и училищното образование; 
- да участват във формирането на политиките за развитие на гимназията; 
- да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си 

задължения; 
- да повишават квалификацията си; 
- да бъдат поощрявани и награждавани.  
(2) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 
- да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и 

при избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 
- да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с ДОС; 
- да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес и на 

други дейности, организирани от гимназията; 
- да зачитат правата и достойнството на учениците и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни; 
- да получава информация от директора на гимназията, регионалното управление по 

образованието и Министерството на образованието и науката относно възможностите за 
поддържане и повишаване на професионалната си квалификация; 

- да продължават образованието си и да повишават професионалната си квалификация с 
цел подобряване на качеството на образованието; 

- да дават мнения и предложения за развитието на гимназията; 
- да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

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

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

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

дейност и контрол в системата на народната просвета; 
- да не ползва мобилен телефон по време на учебен час; 
- да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в гимназията, както и извън него 

при провеждане на дейности, в които участват ученици; 
- да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на 

учител и на добрите нрави; с външния си вид, с облеклото си и с поведението си да допринася 
за създаване и поддържане на нравствени добродетели у учениците; 

- да не внася в гимназията оръжие и други предмети, които са източник на повишена 
опасност; 

- да вписва в е-дневник ежедневно действително взетите часове и конкретната тема на 
урока, като при неспазване на определения срок часовете се приемат за незаработени и на 
учителя не се начислява трудово възнаграждение за тях;  
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- да води коректно и редовно училищната документация съгласно изискванията на 
Министерството на образованието и науката; 

- да разпечата в края на годината е-дневника и да го завери с подпис; 
- чрез административното ръководство да уведомява незабавно общинската служба за 

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

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

- да не отклонява ученици от учебния процес; 
- да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху учениците и да не 

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

дейност с учениците и колегите си в училище; 
- в едномесечен срок от началото на всяка учебна година да подава писмена декларация 

пред директора на гимназията относно обстоятелството дали през предходната учебна година е 
предоставял образователни услуги срещу заплащане, както и относно липсата на конфликт на 
интереси. 

- да познава и спазва Етичния кодекс на общността; 
- учителите и ръководството на гимназията не отговарят за изгубени от учениците вещи; 
- всяка учебна година до началото на учебната година да изготвя годишно тематично 

разпределение на учебния материал по предметите, които ще преподава, и да го предостави на 
директора на гимназията чрез главния учител; 

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

- да дава консултации в дни и часове, определени със заповед на директора; 
- не се разрешава вземане на допълнителни часове за преподаване на учебния материал и 

изпитване на ученици в часове над учебните програми. 
Чл. 20. (1) Учител, който е и класен ръководител, има следните задължения: 
1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответния клас, за спазването на 

учебната дисциплина и за уменията им за общуване с учениците и учителите и периодично и 
своевременно да информира родителите им; 

2. да анализира и оценява рисковите фактори за учениците от класа и да предприема 
превантивни и корективни мерки за справяне с тях; 

3. да контролира посещаемостта на учениците от класа; 
4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както 

и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание и други мерки по този 
правилник; 

5. да консултира родителите за възможностите и формите на допълнителна работа с 
ученика; 

6. да организира и провежда родителска среща; 
7. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от класа, да организира и 

провежда час на класа и да работи за развитието на паралелката като общност; 
8. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците 

от класа в случаите и по реда, предвидени в този правилник; 
9. да осъществява връзка с учителите, които преподават на класа; 
10. да осъществява връзка и да подпомага учителите, които работят с ученици в класа; 
11. да води редовно и да съхранява учебната документация за класа; 
12. да запознава срещу подпис учениците и родителите с този правилник и с училищния 

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

опазване на училищното имущество; след завършване на учебната година да предава в 
изправност на директора водената от него документация, а на ЗАС – имуществото в класната 
стая; 
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(2) В началото на учебната година и след зимната и пролетната ваканция класният 
ръководител провежда родителска среща по безопасни условия и възпитание на труд. 

(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя 
информация на родителите относно графика за приемното време на учителите в училище. 

(4) Дейностите по самооценяването на педагогическите специалисти са следните: 
1. Запознаване на педагогическите специалисти със същността на училищното 

(институционалното) самооценяване и категориите, свързани с него. 
2. Включване на дейностите и процедурите по самооценяването в правилника на 

училището. 
3. Създаване на работна група и определяне на нейния председател. 
4. Обучение на работната група. 
5. Създаване на критерии и показатели за самооценяването 
6. Създаване на инструменти за самооценяването. 
7. Приемане на критериите, показателите и инструментите за самооценяване от 

педагогическия съвет след предложение на работна група по самооценяването. 
8. Утвърждаване на критериите, показателите и инструментите за самооценяване от 

директора на училището. 
9. Провеждане на информационна кампания сред учениците, учителите, другите 

педагогически специалисти и родителите. 
10. Определяне на целевите групи и срокове (дати, място, час) за самооценяването 
11. Представяне на резултатите от самооценяването по съответните области. 
12. Изготвяне на доклад от самооценяването. 
13. Одобряване на доклада от Педагогическия съвет 
14. Утвърждаване на доклада. 
15. Предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на училището 

(институцията) за повишаване на качеството на предоставяното образование. 
(5) Процедурите по самооценяването на педагогическите специалисти са следните: 
1. Определяне на критериите, показателите и инструментите за самооценяване. 
2. Създаване на инструментите за самооценяване.  
3. Провеждане на анкетирането с целевите групи. 
4. Обработване на информацията от самооценяването. 
5. Анализ на получените резултати от самооценяването. 
6. Обобщена самооценка по области на самооценяване. 
 

Глава ІV. Права и задължения на учениците 
 

Чл. 21. Учениците имат следните права: 
1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 
2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 
3. да избират профила; 
4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от гимназията за 

изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 
5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 
6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 

си; 
7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование или 

професия; 
9. да участват в проектни дейности; 
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10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 
избираемите и факултативните учебни часове; 

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 
решаването на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в това число на 
училищния учебен план; 

12. да получават съдействие от гимназията и от органите на местното самоуправление 
при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в 
живота на общността; 

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 
14. да получават стипендии. 
Чл. 22. Учениците са длъжни: 
1. да не отсъстват от учебни часове и занимания; 
2. да съхраняват авторитета на гимназията и училищната общност и да допринасят за 

развитието на добрите традиции; 
3. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 

физическо и психическо насилие; 
4. на носят отличителните знаци на гимназията на първия и последния учебен ден, на 

патронния празник, на 24 май, на други организирани празници и шествия, на национални и 
международни състезания, олимпиади, конкурси, при посещение в гимназията на министър на 
образованието и науката, както и по желание по всяко друго време; 

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

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

7. да носят ученическата си лична карта в гимназията и извън нея; 
8. да представят ученическата си лична карта при поискване; 
9. да спазват Правилника за дейността на гимназията; 
10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане на 

учебните часове; 
11. да не използват мобилните си телефони по време на учебните часове като за целта ги 

оставят в предвидените за това места в класните стаи и кабинети; 
12. да се явяват в гимназията с облекло и във вид, които съответстват на положението им 

на ученици и на добрите нрави: 
13. момичетата не може да се явяват в училище с неприлично къса пола и панталони, 

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

14. момчетата не може да се явяват в училище с разкъсани дънки и дрехи,  непочистени 
обувки и екстравагантни прически, пиърсинги и татуировки; 

15. да опазват и поддържат материално-техническата база на гимназията в добро 
състояние и при пълно спазване на определените санитарно-хигиенни и противопожарни 
норми; 

16. да се явяват в училище 5 минути преди началото на учебните занятия; 
17. да спазват указанията на охраната при нормална и при изключителна обстановка в 

сградата и района на гимназията и да поддържат със служителите от охраната строго 
официални отношения; 

18. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа 1 минута преди началото 
на часа; 

19. да напускат при отсъствие на учител сградата на гимназията само след разрешение на 
представител на административното ръководство и/или дежурния учител; 

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

21. да спазват инструкциите за ползване на физкултурния салон; 
22. да не увреждат училищната документация; 
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23. да пазят училищното имущество, като родителите на ученик, който повреди 
училищно имущество, отстраняват повредата или заплащат отстраняването ѝ в тридневен срок 
от датата на констатиране, като за умишлено увреждане на ученика се налага и санкция; 

24. да не бъдат на обществени места без придружител съгласно изискванията на Закона за 
закрила на детето; 

25. да не подсказват и преписват по време на учебния процес или да използват готови 
материали като свои; 

26. да не изнасят и повреждат вещи от класната стая, кабинетите и други помещения; 
27. да не внасят в учебните помещения храни и напитки (алкохолни и безалкохолни); 
28. да не драскат или пишат по стените, вратите, учебната мебел и фасадата на сградата, 

както и по цялото движимо и недвижимо имущество; 
29. да не чупят контакти и ел. ключове. 
Чл. 23. (1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас. 
(2) Ученик се отписва от гимназията, когато: 
1. се премества в друго училище; 
2. се обучава в дневна форма и не е посещавал гимназията по неуважителни причини за 

период, по-дълъг от два месеца; 
3. се обучава в самостоятелна форма и не се е явил да положи съответните изпити в 

определените сесии. 
(3) Случаите по чл. 23, ал. 2, т. 2 и т. 3, когато ученикът е в задължителна училищна 

възраст, директорът на гимназията уведомява съответната общинска администрация, РУО и 
органите за закрила на детето. 

Чл. 24. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищното 
образование, настоящия правилник или при допускане на неизвинени отсъствия на учениците 
се налагат следните санкции:  

1. забележка; 
1. преместване в друга паралелка в същото училище; 
2. предупреждение за преместване в друго училище; 
3. преместване в друго училище; 
4. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 
Чл. 25. (1) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да 

наложи мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час". Ученикът няма право да 
напуска територията на училището по времето на отстраняването си. 

(2)  За явяване в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за 
дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в 
учебния процес, на ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на 
основанието за отстраняването му". 

(3)  При налагане на мярката „отстраняване на ученика до края на учебния час“ не се 
отбелязва отсъствие, а наложената мярка се документира в е-дневника на класа. За времето на 
отстраняването си до края на учебния час ученикът веднага се явява при дежурния учител и 
извършва дейности, съобразени с възрастовите особености и здравословното му състояние и 
неунижаващи достойнството му. 

(4)  След часа се предприемат дейности за повишаване на мотивацията и на социалните 
умения за общуване и за преодоляване на проблемното поведение на ученика и се уведомява 
родителят. 

Чл. 26. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му 
поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие, която 
включва дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от координатора, който 
координира работата на екипите за личностно развитие на учениците и дейностите с 
педагогическите специалисти, класния ръководител и родителя. 

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище 
на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от 
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отпадане, класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището осъществяват 
връзката и сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението на учениците. 

Чл. 27. (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява 
от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва 
всички действия лично, но със съгласието на родителя си. 

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един 
месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще 
контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с 
училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на 
формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето. 

(3) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 2, както и в случаите, 
когато родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат открити на посочения адрес, 
директорът на училището сигнализира дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес 
на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на 
детето. 

Чл. 28. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 
(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, 

а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно отсъствие. 
(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с писмо, по 
имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване на 
причините за отсъствието. 

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в е-дневник на класа. 
Чл. 29. (1) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час 

по учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото 
натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за 
освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се 
удостоверяват с медицински документ. 

(2) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и 
спорт ученик в случаите по ал. 1, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и 
присъствието в учебния час. 

(3) В случаите по ал. 1, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната 
година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а 
директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед начина 
на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се съобщава 
на родителя на ученика. 

Чл. 30. Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 
самостоятелна форма на обучение" може да се налагат и за допуснати повече от 15 отсъствия 
по неуважителни причини през учебната година. 

Чл. 31. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или 
съответното лице по чл. 27, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по налагане на санкция, а в 
случаите на налагане на санкция "предупреждение за преместване в друго училище", 
"преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 
обучение" - и съответните териториални структури за закрила на детето. 

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията 
по чл. 27, ал. 1 и чл. 32, ал. 2, при които родителят или определеното лице по чл. 27, ал. 2 може 
да участва в процедурата по налагане на санкцията. 

(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по 
електронен път, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна 
разписка на адреса на родителя или на лицето по чл. 27, ал. 2. Съобщаването по ал. 1 може да 
се извърши и на посочен от родителя или лицето по чл. 27, ал. 2 електронен адрес, като в този 
случай връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това. 

Чл. 32. (1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице 
задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник 
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и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с 
конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 
15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. 

(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 27, ал. 2, има право да присъства на 
изслушването и да изрази мнение. 

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, 
съответно на родителя или лицето по чл. 27, ал. 2, когато ученикът е малолетен, изслушването 
на ученика може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист 
от училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. 

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът 
може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, 
както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение. 

(5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мерките по отстраняване на ученика 
се определя лице, което да докладва за извършеното нарушение - класният ръководител или 
учител, който преподава на ученика. 

Чл. 33. В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният 
ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора 
съответната санкция. 

Чл. 34. Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител на 
ученика. 

Чл. 35. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 
предложението на класния ръководител или от решението на ПС. 

(2) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването ѝ на ученика и родителя му, а 
заповедта за налагане на санкцията „Преместване в друго училище“ – и на началника на РУО 

(3) Заповедта може да се обжалва пред началника на РУО и при условията и реда на 
АПК. 

(4) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за 
преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и 
причините те да не дадат резултат. 

Чл. 36. (1) Наложените санкции се отразяват в е-дневник и в личния картон/личното 
образователно дело на ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава 
обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника 
на регионалното управление на образованието. 

(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго 
училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна 
форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава стипендия за 
отличен успех. 

Чл. 37. (1) Санкциите са срочни и срокът им е до края на учебната година. Когато 
санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", "предупреждение за 
преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и "преместване от дневна 
форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 учебни дни преди края на 
втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.  

(2) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 
реда, по който са наложени. Заличаването се отбелязва в е-дневник и в личния картон на 
ученика. 

 
Глава V. Награди на учениците и учителите 

 
Чл. 38. (1) За отличен успех, за научни и практически постижения в определена 

образователна област, за успешно представяне в състезания, конкурси, олимпиади, научни 
конференции на училищно, регионално и национално равнище ученикът се награждава с: 

1. похвала от директора на гимназията и Педагогическия съвет; 
2. книги или други предмети; 
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3. похвална грамота; 
4. специална награда, носеща името на училищния патрон, и парична сума, определена от 

Педагогическия съвет за учениците, завършващи гимназиален етап; 
5. награда от спонсорства и дарения за изяви и постижения. 
(2) Педагогическият съвет предлага ученик за награждаване пред директора по 

предложение на класния ръководител.  
Чл. 39. (1) За научни постижения в образователната област и успешно представяне на 

ученици в състезания, конкурси, олимпиади, научни конференции учителите се награждават, 
както следва: 

- с книги и други предмети; 
- с грамота; 
- с парична сума, определена от ПС. 
 

Глава VІ. Права и задължения на родителите 
 

Чл. 40. (1) Родителите имат право: 
1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на 

децата им в образователния процес, за спазване на правилата в училище и за приобщаването 
им към общността; 

2. да се срещат с ръководството на гимназията, с класния ръководител, с педагогическите 
специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време; 

3. да се запознаят с училищния учебен план; 
4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 
5. най-малко един път годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

гимназията по въпроси, свързани с образованието; 
6. да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на гимназията; 
7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на гимназията; 
8. да участват в родителските срещи. 
Чл. 41. (1) Родителите са длъжни: 
1. да осигурят редовното присъствие на детето в задължителна училищна възраст, като 

своевременно уведомяват гимназията в случаите на отсъствие на детето; 
2. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в училищна 

среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на училищните правила; 
3. да спазват Правилника за дейността на гимназията и да съдействат за спазването му от 

страна на детето; 
4. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 
5. да се явяват в гимназията след покана от учител, директор или друг педагогически 

специалист в подходящо за двете страни време; 
6. да възстановяват нанесените от ученика материални щети в тридневен срок от 

известяването от класния ръководител. В случай, че щетата не се възстанови в 
регламентирания тридневен срок търпи санкции; 

7. да зачитат предвидените в Закона за закрила на детето мерки и да съдействат при 
осъществяването на дейности по закрила на детето.  

(2) Родители, чиито деца се обучават в самостоятелна форма на обучение, са длъжни да 
гарантират постигането на целите по чл. 5 от ЗПУО. 

 
Глава VІІ. Управление и организация на процеса на обучение и възпитание 

 
Чл. 42. (1) Орган за управление на гимназията е директорът.  
(2) Директорът организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на гимназията.  
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(3) Заместник-директорът подпомага директора при организирането на учебната и 
административната дейност на гимназията, съгласно нормативните актове и длъжностната 
характеристика.  

Чл. 46. (1) Педагогическият съвет, като специализиран орган за разглеждане и решаване 
на основни педагогически въпроси в гимназията: 

1. приема стратегия за развитието на гимназията за следващите 4 години с приложен към 
нея план за действия и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 
3. приема училищния учебен план; 
4. приема формите на обучение; 
5. приема годишния план за дейността на гимназията; 
6. при нужда приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 
7. мерки за повишаване на качеството на образованието; 
8. приема програма за превенция за ранното напускане на училище; 
9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи;  
10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 
11. прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в този закон случаи и ПДУ; 
12. определя училищни символи, ритуали и други отличителни знаци; 
13. определя ученически униформи; 
14. участва със свои представители в създаването и приемането на Етичен кодекс на 

училищната общност; 
15. запознава с бюджета на гимназията и с отчетите на неговото изпълнение; 
16. периодично, най-малко 3 пъти през една учебна година, обсъжда нивото на усвояване 

на компетентност от учениците и прилага съвместни мерки между учителите с цел 
подобряване на образователните резултати. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 – 9 се публикуват на интернет страницата на 
гимназията 

Чл. 43. (1) Към гимназията може да се учереди училищно настоятелство, което да бъде 
независимо доброволно сдружение за подпомагане на дейността на гимназията.  

(2) Училищното настоятелство подпомага дейността на гимназията в противодействието 
й срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми. 

(3) Органи на настоятелството са Общото събрание и Съветът на настоятелите 
Чл. 44. (1) Съставът на Ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно 

гласуване всяка учебна година. 
(2) Ученическият съвет на класа: 
1. участва в планирането на тематиката в часа на класа; 
2. съдейства за спазване на правата и задълженията на учениците; 
3. участва активно в решаване на проблемите на класа. 
(3) Председателят или заместник-председателя на Ученическия съвет на класа е член на 

Ученическия съвет на гемназията. 
Чл. 45. Ученическият съвет на гимназията се състои от председателя или заместник-

председателя на всеки клас и се ръководи от председател или заместник- председател, които се 
избират за срок от 1 година. Изборът им се осъществява от Ученическия съвет на гимназията. 

(2) Ученическият съвет на гимназията: 
1. участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в гимназията; 
2. участва в награждаването и наказването на учениците; 
3. участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на дейност; 
4. участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия; 
(3) Ученическият съвет на гимназията има право: 
1. да събира парични средства от учениците за културни прояви и други дейности по 

негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия, отдих и спорт; 
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2. да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за подобряване 
на образователно-възпитателен процес. 

(4) По преценка на директора на гимназията председателят или заместник-председателят 
на Ученическия съвет могат да участват в заседание на Педагогическия съвет с право на 
съвещателен глас. 

Чл. 46. (1) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на ППМГ 
„Акад.Н.Обрешков“ - Разград и за граждански контрол на управлението й. 

(2) Създаването, устройството и дейността на Обществения съвет на ППМГ 
„Акад.Н.Обрешков“ - Разград се уреждат в отделен правилник. 

 
Глава VІІІ. Безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и труд 

 
Чл. 47. (1) Учениците са длъжни: 
1. да изслушат началния и периодичния инструктаж за правилата за безопасност и 

хигиена и противопожарна охрана; 
2. да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което удостоверяват, че са им 

известни правилата за безопасни условия за обучение, възпитание и труд и се задължават да ги 
спазват; 

3. да спазват правилата за безопасност и култура при пътуване в обществения транспорт; 
4. да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 

правилата за вътрешния ред и дисциплината в гимназията, като изпълняват стриктно дадените 
им указания в това направление; 

5. да знаят основните правила за оказване на първа помощ при злополуки; 
6. да не ползват под никакъв предлог без необходимост противопожарните съоръжения; 
7. да не сядат по первазите на прозорците, да не излизат по площите пред прозорците на 

общежитието. 
(2) Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 
1. училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели; 
2. учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители; 
3. не се разрешава изпращането или публикуването на снимки на ученици или на техни 

близки без предварително съгласие на родителите; 
4. учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и 

контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно, или 
на материали с вредно или незаконно съдържание, като порнография, проповядване на насилие 
и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 

5. учениците не трябва да отварят електронна поща, получена от непознат подател; 
6. забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи; 
7. при работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят 

доброто име на гимназията. 
(3) Учителите по информатика, информационни технологии, биология и здравно 

образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и ФВС разработват 
инструктаж и запознават учениците в часовете си. Инструктажите се съхраняват от заместник-
директора. 

 
Глава ІХ. Ученически туристически пътувания с обща цена. Други пътувания и организирани 

посещения на културни, научни и други институции и прояви. 
 
Чл. 48. (1) Ученическите туристически пътувания могат да се организират под формата 

на ученически лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата (зелени 
училища, пътуващи училища), ски ваканции и обучение по зимни спортове и други пътувания 
с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел. Те се организират 
според НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 
инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование 
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/Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г./. Ученически туристически пакети и 
свързани туристически услуги в училищното образование, които се провеждат въз основа на 
сключен договор между туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, 
екскурзионно летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни 
спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и 
опознавателна цел, може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните 
дни, а през учебно време - за не повече от 5 учебни дни за паралелка. Допустимият брой на 
учебните дни за организиране на ученически туристически пакети и свързани туристически 
услуги през учебно време се изчислява въз основа на предоставена и реализирана възможност 
за пътуване на учениците от една паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са 
се включили в туристическото пътуване. Туристическите пътувания през учебно време се 
планират в годишния план за дейността на училището. 

 
(2) Организираните в системата на предучилищното и училищното образование 

туристически пътувания се извършват въз основа на сключен договор между туроператор и 
директора на училището.  

(3) Договорът по ал. 2 съдържа:  
1. дата и място на сключването;  
2. фирма, седалище, адрес на управление, ЕИК, регистрационен номер на туроператора 

и/или туристическия агент, както и имената на директора и името на училището;  
3. вид на използвания транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва видът на 

транспортното средство: самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб;  
4. маршрут на пътуването, начален пункт, час и място на тръгване, очаквано време на 

пристигане в крайния пункт, час и сборно място за тръгване от крайния пункт, очакваното 
време на пристигане, продължителност на престоя;  

5. местоположение и вид на туристическите обекти или атракции, когато в цената на 
пътуването са включени и цените на билетите за посещението им;  

6. местоположение, вид, наименование и категория на местата за настаняване и брой 
нощувки, определени в съответствие с чл. 84 от Закона за туризма;  

7. местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и 
развлечения, брой и вид на храненията, включени в туристическото пътуване, меню за дните 
на престой на децата и учениците, включително предвидените пакети тип „суха храна";  

8. посещения, пътувания, трансфери и други услуги, включени в общата цена;  
9. особени изисквания, предявени от директора на училището преди сключването на 

договора, за които е постигнато съгласие от страните по договора;  
10. обща цена, обявена в левове, на всички услуги, включени в договора, други 

плащания, невключени в цената, срок и начин на плащане;  
11. възможност за промяна на цената, реда и начина, по който тя се преизчислява в 

случаите по чл. 88 от Закона за туризма;  
12. краен срок, в който директорът на училището има право да се откаже от договора, без 

да дължи неустойка и обезщетение;  
13. размер на неустойката, която се дължи на туроператора при отказ от договора след 

срока по т. 12;  
14. минимален брой участници, когато такъв е необходим за осъществяване на 

пътуването;  
15. изисквания за формата, начините и сроковете, при които могат да се предявят 

рекламации в случаите на неизпълнение или неточно изпълнение на договора;  
16. фирма и адрес на застрахователя, с който туроператорът е сключил застрахователния 

договор по чл. 97, ал. 1 от Закона за туризма;  
17. задължение за туроператора и превозвача да предприемат пътувания само в светлата 

част на денонощието.  
(4) Договорът по ал. 2 се сключва след одобряване от началника на регионалното 

управление на образованието към Министерството на образованието и науката. Одобряването 
може да се извърши и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.  
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(5) Училището - инициатор на пътуването, изпраща писмо заедно с проект на договор за 
организирано туристическо пътуване до съответното регионално управление на образованието 
не по-късно от 10 работни дни преди началната дата на съответното пътуване.  

(6) Одобряването по ал. 4 се извършва в срок до 7 работни дни от постъпването на 
документите по ал. 5 и може да се извършва и по електронен път.  

(7) За всяко туристическо пътуване директорът на училището:  
1. получава информацията по чл. 80 от Закона за туризма, надлежно входирана с 

придружително писмо от туроператор;  
2. сключва договор с регистриран туроператор, вписан в Националния туристически 

регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма, с валидна към датата на туристическото 
пътуване застраховка „Отговорност на туроператора";  

3. издава заповед за провеждане на туристическо пътуване;  
4. организира и контролира:  
а) информирането на родителите, настойниците или попечителите на децата или 

учениците или на лицата, които полагат грижи за дете, за провеждане на туристическото 
пътуване;  

б) даването на съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите 
или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в 
съответното туристическо пътуване;  

в) провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници или 
попечители или на лицата, които полагат грижи за дете, за безопасност и култура на поведение 
по време на туристическото пътуване;  

5. заверява с подпис и с печат списък на учениците с данни за трите им имена, дата и 
година на раждане, група или клас;  

6. командирова служителите на училището, определени за провеждането на 
туристическото пътуване, съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с 
Постановление № 72 на Министерския съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм. и доп., 
бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г., бр. 2 от 
2008 г. и бр. 2 от 2011 г.), а когато пътуването е извън страната - съгласно Наредбата за 
служебните командировки и специализации в чужбина, приета с Постановление № 115 на 
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80 и 86 от 2004 г., 
бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 10 от 2009 г., 
бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57 от 2015 г. и бр. 27 от 
2016 г.);  

7. изисква предоставянето на документ от личен лекар за всеки ученик, удостоверяващ 
липсата на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в туристическото 
пътуване, издаден не по-рано от 3 дни преди началото на организираното пътуване.  

(8) За изпълнение на дейността по ал. 7, т. 4 директорът на училището изпраща на 
родителите, настойниците или попечителите или на другите лица, които полагат грижи за дете, 
уведомление с приложена декларация и инструктаж. В случай на съгласие от тяхна страна 
уведомлението се подписва и се връща на директора на институцията, по чиято инициатива се 
провежда пътуването.   

(9) Възникналите правоотношения между туроператора и служителите на училището, 
определени като придружаващи лица при провеждането на туристическото пътуване, се 
уреждат с договор в писмена форма.  

Чл. 49 (1) Други пътувания и организирани посещения на културни, научни и други 
институции и прояви са: 

1. еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, съгласно § 1, т. 
67 от допълнителната разпоредба на Закона за туризма;  

2. прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, 
областно, национално и международно ниво;  

3. посещения на културни и групови прояви за деца и ученици (театър, кино, изложба, 
цирк, концерт и др.), когато не са организирани като туристическо пътуване с обща цена;  
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4. наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с образователните функции 
на астрономическите обсерватории и планетариумите;  

5. организиран от общините отдих на ученици в собствени почивни бази. 
(2) Ръководителите на пътувания и посещения по ал.1 предоставят на директора не по-

късно от 10 дни предварителна информация в писмен вид и информирано съгласие на 
родителите/настойниците на учениците.  

 
Глава Х. Преходни и заключителни разпоредби 

 
§ 1. Правилникът за дейността на гимназията при нужда се осъвременява ежегодно. 
§ 2. Правилникът влиза в сила с приемането му от Педагогическия съвет. Директорът на 

гимназията организира запознаване на всички учители, ученици, родители и служители в 
гимназията с правилника. 

§ 3. Всички учители, служители и ученици в гимназията са длъжни да спазват 
правилника. 

§ 4. За учебната 2022/2023 година наред с този правилник важат и Правила за работа на 
ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ – Разград в условията на COVID-19. 
        § 5. Този правилник е приет от Педагогическия съвет на гимназията с Протокол 
№10/12.09.2022 г. за учебната 2022/2023 година. Правилникът е приет на основание чл.263, 
ал.1, т.2 ЗПУО. Документът се публикува на интернет страницата на училището и подлежи на 
изменение и допълнение по реда на неговото приемане.  

 
 
 
ДИРЕКТОР: ............................ 
МАНУЕЛ ВАСИЛЕВ ЧУТУРКОВ 
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