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Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" – Ямбол 
е съставна част от системата на Народната просвета 

и осигурява образование  и обучение, 
съгласно държавните образователни изисквания. 

 

 

РАЗДЕЛ I.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 181 от Кодекса на труда и 

КТД за системата за предучилищно и училищно образование и конкретизира правата и 

задълженията на страните по трудовото правоотношение, урежда организацията на 

трудовия процес в училището съобразно особеностите на неговата дейност. 

2. Правилникът урежда структурата, управлението на Професионална техничес-

ка гимназия "Иван Райнов" - Ямбол, организацията на работното време, режима на от-

пуски, трудовата дисциплина, рационалното използване на трудовите ресурси за по-

добряване резултатите от цялостната учебна и производствена дейност. 

3. Правилникът има за цел да съдейства за подобряване организацията и качес-

твото на работата в училището, доброто стопанисване на наличната материално-

техническа база и икономическото разходване на предоставените средства. 

4. Разпоредбите на правилника имат нормативен характер и са задължителни за 

целия колектив на училището. 

5. Настоящия правилник за вътрешния трудов ред е съобразен с графика за тео-

ретично и практическо обучение.  

 

 

РАЗДЕЛ ІІ.  ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

1. Трудовите правоотношения със заместник  директора, старшите учители, 

учители и служители възникват и се прекратяват съобразно изискванията на Кодекса 

на труда. 

2. Всеки учител, зам. директор, работник или служител в училището е длъжен да 

изпълнява съгласно длъжностната си характеристика, работата за която се е уговорил 

и е сключил трудов договор с работодателя. 

3. Длъжностните характеристики се предоставят на всеки учител и служител за 

запознаване и подпис в срок до три дни след назначаването или преназначаване на но-

ва длъжност.  
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4. Копие от подписаната длъжностна характеристика се прилага в личното дело 

на всеки учител и служител от педагогическия и непедагогически персонал. 

5. При прекратяване на трудов договор с учител или служител същият е длъжен 

да представи на касиера и домакина служебна бележка, че не дължи имущество на учи-

лищната библиотека, инструменталната. 

6. При унищожено или счупено училищно имущество, същото се възстановява 

или заплаща:  за книгите в петорен размер, а за останалите вещи в троен размер след 

изготвянето на констативен протокол и утвърждаването му от Директора. 

 

РАЗДЕЛ IIІ.  РАБОТНО ВРЕМЕ, НЕГОВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ И ОТПУСКИ 

 

А/ Работното време е времето, през което учителите и служителите в учи-

лището изпълняват преките си задължения по трудов договор, съгласно длъж-

ностните им характеристики и включва: 

 

1. Часове по теория: 

 - обучението по теория в училището се провежда на една смяна. Учебните заня-

тия започват от 08:00 часа. Продължителността на часа по теория е 45 мин. Между ча-

совете се провеждат междучасия от 10 мин., а след 3 час голямо междучасие от 20 мин. 

Продължителността на часа по теория в ОРЕС е с продължителност 40 мин, с 

междучасия от 10 мин., а след 3 час голямо междучасие от 20 мин., като учебният про-

цес се провежда през приложението TEAMS. 

2. Часове по практика: 

 - обучението по практика се провежда според седмичното разписание. Часовете 

започват в 08:00 ч. Продължителността на учебния час е 45 мин. Между часовете се 

провеждат междучасия от 10 мин., а след 3 час голямо междучасие от 20 мин. 

  - обучението по производствена практика се провежда според седмичното раз-

писание, като часа е с продължителност 60 мин. При извънредна ситуация се спазват 

мерките, предложени от МЗ или часовете се провеждат в ОРЕС, съобразно седмичното 

разписание. 

- обучението на реално работно място за учениците (дуална система на обуче-

ние) се провежда според седмичното разписание, като часа е с продължителност 60 

мин., работния ден е 7 часа и е съобразен с работното време във фирмата партньор и 

наставника.  
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3. Нарушаването на работата в часа, влизане и излизане, повикване на учители и 

ученици е забранено. Всички съобщения на учители и ученици се правят чрез Дирек-

цията в подходяща форма и време. 

4. Работното време на учителите е 8 часа и се определя със седмичното разписа-

ние, съгласувано с правилника на училището и мероприятията, предвидени в месечния 

оперативен план. Изпълнението на нормите за преподавателска работа е част от тру-

довите задължения на педагогическия персонал и не определя продължителността на 

работния ден. 

5. Промени в реда на учебните занятия, седмичното разписание на учебните 

предмети и другите дейности, установено със съответните разписания в училището 

могат да се извършват само в изключителни случаи със заповед на директора. 

6. Учителите се явяват на работа не по-късно от 15 мин. преди започване на 

учебния им час/часове. 

7. Съвещания, заседания на Педагогическия съвет, сбирки и др. се провеждат в 

извън учебно време. 

8. Присъствието на педагогически съвети, родителски срещи, участие в работата 

на групи по интереси и други дейности, организирани от училищното ръководство, 

свързани с учебно възпитателната работа е задължително за учителите и отсъствието 

от тях се удостоверява със същите документи, както за редовните учебни занятия. 

9. Не се допуска отработване на изгубено учебно време поради синдикални 

стачки или протести, което следва от чл.18, ал.1 на ЗУКТС. 

10. Работното време на ръководството, администрацията и помощния персонал: 

10.1. Директор: 800  1230; Почивка: 1230  1300 ; 1300  1630 часа 

10.2. Заместник  директор – 800  1230 часа; Почивка: 1230÷1300 и след обяд от 1300 

 1630 часа.  

10.3 Педагогически съветник- 800 -1230 часа; Почивка: 1230÷1300 и след обяд от 

1300 -1630 часа. 

10.3. Непедагогически персонал:  

- административен секретар: преди обяд от 730  1200 часа; Почивка: 1200  1230 и 

след обяд от 1230  1600 часа.  

- Гл. счетоводител: преди обяд от 800  1200 часа; Почивка: 1200  1230  

и след обяд от 1230  1630 часа 

               - огняр: 630 ÷1500 ( през зимния сезон спазва графика на огняра) 

10.4 Чистачки,: 

630  1500 с почивка 30 мин от 1200  1230 часа 
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10.5 портиер 

 08:30 ÷17:00 ч. 

              Осъществяват почистването на сградата с разпределение и отговорност 

по етажи  по график, утвърден от Директора. 

11. Непедагогическия персонал (служителите) са длъжни да се явят на работа не 

по-късно от 5 мин. преди началото на работното им време.  

12. През работното време се забранява: 

12.1. Да се отклоняват учители и служители от непосредствено възложената им 

работа. 

12.2. Да се освобождават, или отстраняват ученици от учебен час без основател-

ни причини. 

12.3. Да се удължават или съкращават междучасията (почивките) по време на 

учебните занятия. 

12.4. Внасянето и употребата на спиртни напитки, упойващи вещества и явява-

нето на работа в нетрезво състояние както и играенето на хазартни игри – карти и др. 

и пушенето в сградата и в двора на училището. 

12.5. Влизането в училище и ползването на учебно-материалната база след 

19:00 ч., а също така в почивните и празнични дни без писмено разрешение от Дирек-

тора на училището. 

 

Б/ Ползване на отпуск 

1. Молбата за отпуск се подава най-малко три дни преди датата на ползване след 

писмено съгласуване със ЗДУД. Излизането в отпуск става след получаване на писмена 

заповед за разрешаването му от Директора  

2. Размера на отпуските е съгласно Кодекса на труда и КТД. 

3. При ползване на отпуск по болест, за издадения болничен лист се уведомява 

адм. секретар и ЗДУД. Болничния лист се представя в деня на издаването му, ако е за 

домашно лечение, но не по-късно от третия ден. Ако лицето в този период е в друг раз-

решен отпуск, подава молба до директора за прекратяването на разрешения отпуск 

съгласно чл. 175 от Кодекса на труда. 

4. Неплатен отпуск на учители и служители се разрешава по преценка на дирек-

тора след мотивирано писмено искане от тях. 

5. Допълнителния платен отпуск за учители и служители се договаря съобразно 

КТД – всяка година или при промяна на законодателните разпоредби. 
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В/Полагане на извънреден труд 

  При полагане на извънреден труд, да се спазват изискванията на Кодекса на 

труда и Наредбата за работно време, почивки и отпуски. 

 

РАЗДЕЛ ІV.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ  

 

А. СТРУКТУРА, ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

Управлението, координацията и контрола на дейностите в училището се осъ-

ществява по следната структура и функционални задължения: 

1.  Директор  

Организира, ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището в съот-

ветствие с длъжностната си характеристика и НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., 

в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., бр. 46 от 2017 г., бр. 77 от 2017 

г., бр. 48 от 2018 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 32 от 2019 г. в сила от от 13.09.2019 г. , Обн. ДВ. 

бр.78 от 4.09.2020 г. Издадена от министъра на образованието и науката . 

Работи пряко по административно-финансовите и технически въпроси със зам. 

директор и гл. счетоводител при организирането и контрола на административно-

стопанската работа в училище съгласно с длъжностната си характеристика и норма-

тивните актове в  областта на предучилищното и училищното образование;, Кодекса 

на труда, Закона за задълженията и договорите, Закона за държавната собственост, За-

кона за обществените поръчки и други нормативни документи по управлението на ад-

министративно-стопанската дейност в училището. 

 Организира и контролира дейността на учителите по стопанисване на повере-

ното им имущество и непедагогическия персонал в направлението по структурата за 

управление на училището. 

 Организира и контролира дейността по взаимодействието с обществено-

икономическите, социалните фактори и бизнес-средите при решаването на потребни 

за училището въпроси. 

 

2. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ  

1. Педагогическия съвет на училището е специализиран орган за разглеждане и 

решаване на основни педагогически въпроси.  

2. Педагогическият съвет включва в състава си директора (председател), зам. 

директор, учителите и други специалисти с педагогически функции  



ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД- ПТГ “ИВАН РАЙНОВ”- ЯМБОЛ 

 
8 

В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 

участват представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва 

училището, ученици, както и други лица.  

3. Педагогическият съвет провежда своята работа по годишен план, утвърден 

със заповед на директора в началото на учебната година. 

4. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската гради-

на и училището и за граждански контрол на управлението им.  

5. Устройството и дейността на обществения съвет се уреждат съгласно глава 

четиринадесета от ЗАКОН за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 

79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г 

 

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ  И 

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

 

А. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

 

1. ЗДУД и ЗДУПД и ръководеното от тях направление 

 ЗДУД и ЗДУПД  подпомага Директора при осъществяването на учебно-

възпитателната дейност в училище съгласно с длъжностната си характеристика и 

нормативните актове в в  областта на предучилищното и училищното образование. 

Замества при необходимост Директора при отсъствието му от училище. Ръководи, ор-

ганизира и контролира дейността на учителите по общообразователни, общотехни-

чески и специални предмети, класните ръководители и библиотеката в направлението 

по структурата за управление на училището.  

2. Учител методик  

1. Организира   подбора и разпределяне на лицата за практическо обучение в ре-

ална работна среда. 

 

2. Подборът и разпределянето на учениците при работодателите се извършват 

най- късно два месеца преди началото на учебната година, в която ще започне обуче-

нието. 

 

3. Изготвя и предоставя на директора на гимназията  списък с разпределянето 

при работодателите на учениците, на които ще бъде предложено да сключат трудов 

договор по чл. 230, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). 
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4. Изготвя и предоставя на директора договори за провеждане на дуално обуче-

ние в България с фирмите и договори за изплащане на стипендия на всеки ученик. 

 

5. Поддържа връзка с работодателя и наставника. 

 

6. Контролира присъствието на учениците по време на практическото обучение, 

както и работата им под ръководството на наставника във фирмата.  

 

7. До 3-то число на всеки месец да дава информация във фирмата относно броя 

неизвинени отсъствия на ученика. 

 

8. Въз основа на текущите оценки наставникът и учителят методик определят 

годишната оценка по учебен предмет „Практика на реално работно място“, като го-

дишната оценка се вписва с количествен и качествен показател от учителя методик в 

документацията на училището 

 

9. Учителят методик провежда срещи и посещения на място в предприятията по 

одобрен от директора график и разговаря с наставниците и ръководствата на фирмите 

по въпроси, свързани с практическото обучение на учениците. 

 

10. Своевременно представя информация на работодателя за срочния успех на 

учениците.  

 

11. Изготвя информация за наставниците при неуспешно завършване на учебна-

та година от ученика, при непреминаване на ученика в по-горен клас, при прекъсване 

на обучението от страна на ученика в училището партньор или при преместване на 

ученика в друг клас на училището партньор, или в друго училище, при преминаване на 

ученика в друга форма на обучение. 

 

12.  Организира и провежда съвместно с работодателя изпитите за придобиване 

на професионална квалификация по професията; 

 

13. Съблюдава  за съответствието между практическото обучение извършвано 

от ПАРТНЬОРА и утвърдените учебен план и учебна програма за дуално образование 

по съответната професия. 
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14. При проблеми свързани с дуалното обучение с ученици, родители, наставни-

ци или други лица от фирмите- партньори, следва своевременно да уведоми писмено 

ПАРТНЬОРА и УЧИЛИЩЕТО. 

Седмичната заетост на учителя- методик с учебни часове в обучаващата инсти-

туция се разпределя в не повече от три учебни дни. Дейностите  в предприятието и в 

обучаващата институция се разпределят в останалите дни от седмицата.  

В дните, в които учителят- методик е в училище спазва работното време, съг-

ласно чл. 136 (3) от  КТ. 

 

3.  Класни ръководители 

 

  Класният ръководител запознава учениците от поверения му клас с Правилни-

ка за вътрешния трудов ред, Правилника за дейността на училището, Правилника за 

здравословни и безопасни условия за възпитание и обучение и настоящия правилник в 

частта “Права и задължения на учениците” и другите дейности, отнасящи се до пове-

дението на учениците; 

Осигуряват изпълнението на решенията на педагогическия съвет и нареждани-

ята на директора, които се отнасят до поверения му клас; 

Всеки месец до 3-то число подават писмен доклад (Приложение № 6) за напра-

вените от учениците отсъствия. Докладът се представя на адм. секретар за въвеждане 

в НЕИСПУО. 

Изучават индивидуалните способности на учениците съобразно потребностите 

на учебно-възпитателния процес; 

Координират дейността на учителите, преподаващи в класа, за установяване на 

единни педагогически изисквания в обучението и възпитанието на учениците; 

Осъществяват подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разра-

ботване на теми за плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелка-

та;  своевременно информиране на родителите за: 

 - правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното 

разписание; 

 - образователните резултати и напредъка на учениците; 

 - формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

 - неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучи-

лищното и училищното 

образование; 

 - организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.; 
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- изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците; 

- информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед нала-

гане на санкции по чл. 

199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование; изготвяне 

на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция "забележка" или "пре-

местване в друга паралелка на същото училище". 

Контролират редовното посещение на учебните занятия от учениците в повере-

ния му клас. Изяснява отсъствията на учениците и в определения срок информира 

училищната администрация и родителите;  

Вписват реално проведените часове за работа с училищната документация и 

разговори с родители (II час на каса) в края на всеки месец в декларация (Приложение 

№ 1). 

Средства за некоректно и неправилно попълнени декларации не се изплащат. 

 

4.  Учители по общо - образователни, общо - технически и специални пред-

мети, учебна и лабораторна практика, педагогически съветник 

4.1. Организират и провеждат учебно-възпитателната работа съгласно ЗПУО, 

ЗПОО,  училищните учебни планове, НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС В 

УЧИЛИЩЕ” и други нормативни документи. Организират и изпълняват задълженията 

си съгласно с длъжностната характеристика. 

4.2. Опазват живота и здравето на учениците по време на учебно-възпитателния 

процес и на други дейности, организирани от тях или училището. 

4.3. Съблюдават и изискват от учениците да поддържат чистота в класните стаи, 

работилниците, лабораториите, училищната сграда и двора. 

4.4. Влизат в час с биенето на втория звънец и под никакъв предлог не задържат 

учениците след завършване на часа. 

4.5. Учителите, които завеждат кабинети, лаборатории, учебни работилници, 

физкултурен салон и др. отговарят за реда, организацията на работа и за опазване на 

училищното имущество. 

4.6. Учителите се явяват на работа преди започване на учебния им час/часове, 

съгласно графика на учебните занятия. 

4.7. Отклонения на учители от учебни занятия се допускат само в случаите, 

предвидени в КТ или по нареждане на РУО. 

4.8. Организационната, методическа и професионално-квалификационна дей-

ност на учителите се осъществява по методични обединения. Дейността на всяко обе-

динение се ръководи от председател. 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=9332
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=9332
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4.9. Вписват реално взетите лекторски часове, според годишната си натоваре-

ност, в декларация (Приложение № 2), които представят не по- късно от 15-то число на 

всеки месец.  

Средства за некоректно и неправилно попълнени декларации,  и не представени 

в определения срок не се изплащат. 

4.10. Вписват реално взетите лекторски часове при заместване в декларация 

(Приложение № 3), която подават до 15-то число на текущия или на следващия замест-

ването месец.  

Средства за некоректно и неправилно попълнени декларации,  и не представени 

в определения срок не се изплащат. 

4.11. Попълват декларация (Приложение № 4) за проведени изпити в СФО и я 

подават непосредствено след приключване на съответната сесия. 

Средства за некоректно и неправилно попълнени декларации и не представени 

в определения срок не се изплащат 

4.12. 30 дни  преди приключване на срока, попълват доклад до Директора (При-

ложение №5) за учениците, чиито отсъствия от час, извинени и неизвинени, не позво-

ляват оформяне на срочна и/или годишна оценка.  

4.13. Работодателят може при обявено извънредно положение или обявена из-

вънредна епидемична обстановка да възлага на работника или служителя без негово 

съгласие да извършва временно работа от разстояние. В този случай се изменя само 

мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. 

 Промяната  се извършва със заповед на работодателя. Основната характеристи-

ка на работата от разстояние е, че се съчетава с използването на информационни тех-

нологии.  

Работата от разстояние следва да се възложи със заповед на работодателя, в ко-

ято се определя мястото на работа и условията, при които ще се извършва тя.   

Мястото на работа може да е домът на служителя или друго място. Възможно е 

да се определи и хибрид, при който в заповедта се определят условия, при които ра-

ботникът може при определени обстоятелства да работи и от офиса. Условията за ра-

бота си остават същите като по трудовия договор, включително и работното време.  

Преминаването в режим на дистанционна работа не отменя по никакъв начин 

дисциплинарните и други задължения на работника, съгласно трудовия кодекс 

(чл.107п от КТ). Работодателят осигурява предварително писмена информация на ра-

ботника или служителя за отговорността и санкциите при неспазване на установените 

правила и изисквания, в т.ч. за защита на служебните данни, която е неразделна част 

от индивидуалния му трудов договор. (чл.107и, ал.7 КТ). Тази информация може да бъ-
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де предоставена и чрез електронни средства като част от информационната система на 

работодателя/електронното трудово досие на работника (чл.128б, ал.2 КТ) 

Служителите, работещи от разстояние продължават да са задължени да спазват 

досегашното си работно време (чл.107л, ал.1  от КТ). Изпълнението на работното време 

се отчита по форма, определена от работодателя, като работникът носи отговорност за 

верността на данните, които попълва (ал.5). 

Неспазването/неуплътняването на работното време може да се установява със 

системи за следене на поведението на служителя на работния компютър в рамките на 

работния ден. 

Б. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

1. Задължения и права на Главен счетоводител  

1.1. Задължен е да се грижи за целесъобразното планиране, събиране, съхра-

нение, разходване и отчитане на паричните средства и материалните ценности. Да во-

ди правилно и редовно счетоводната документация, съгласно Закона за счетоводство-

то. 

1.2. Контролира и отговаря за резултатите по финансово-счетоводната и сто-

ково-материална дейност на, касиера и домакина на училището, съгласно  длъжност-

ната си характеристика и нормативните актове. 

 

2. Касиер  

2.1. изпълнява служебните си задължения съгласно длъжностната си харак-

теристика. Финансово е подчинен и отговорен пред гл. счетоводител. 

 

3. Административен секретар 

3.1. Задължен е да води входящ и изходящ дневник, книгата за заповеди и ос-

таналите документи по НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите 

за системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 66 от 

23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г., обн. - ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г., в сила от 

22.03.2020 г.) (публ. 31.03.2020 г. Издадена от министъра на образованието и науката, 

отнасящи се до пряката работа на Директора. 

3.2.  Извършва машинописна работа и регистрира издаването на документи 

по НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г.  Контролира влизането на външни посетители при 

Директора и дава справки в рамките на своите компетенции по длъжностната харак-

теристика. 
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3.3. Изготвя ведомостите за заплатите на учители, служители и работници в 

гимназията включително и за изплащане на лекторските часове след подаване на не-

обходимите данни от счетоводството и зам. директор. 

 

4. Огняр 

Задължен е да обслужва водогрейните, парни и газови котли, да пуска, да спира, 

регулира и наблюдава работата на обслужващите агрегати и осигурява отоплението на 

учебната сграда по време на занятия. Извършва обезвьздушаването на водата в отоп-

лителната система, осъществява поддръжка и отстранява несложните повреди по нея. 

Участва в ремонта на парните котли и на елементи от отоплителната система. Изпъл-

нява и други възложени  работи от ръководството на училището. Задължен е да осигу-

рява закупуване и предоставя за ползване  материали, препарати за почистване, инст-

рументи и др. на лицата, които ще работят с тях. 3.1. Води отчет на обзавеждането на 

класните стаи( маси, столове) и осигурява своевременното им отремонтиране  

5. Чистачки 

Задължени са да поддържат чистотата и хигиената в училището, да участват в 

ремонтно - бояджийските работи през лятото и спазват санитарно - хигиенните изиск-

вания и правилата за противопожарна охрана,  да разнасят кореспонденция и съобще-

ния, да отнасят културно с учениците и да изпълняват други възложени им работи от 

ръководството на училището. Спазват мерките за работа в условията на COVID 19  

6.  Портиер на училището  

- Бие звънеца  в определеното време. 

- Изпълнява задълженията си съгласно длъжностната си характеристика. Рабо-

ти по график, утвърден от директора на училището. 

- Не допуска влизането в училищната сграда след работно време. Допуска се 

влизане само със заповед на директора. 

- Не допуска влизането и изнасянето от училищната сграда и учебните рабо-

тилници на инструменти и имущество. Допуска се с писмено разрешение на директора. 

- Не допуска паркирането на автомобили в училищния двор, освен на определе-

ното за целта място при извършване на дейности съобразно потребностите на учили-

щето, разрешени със заповед на директора. 

- Спазва мерките за работа и пропускателния режим в условията на COVID 19 

 

РАЗДЕЛ VI – ПРЕДСТАВИТЕЛНО И РАБОТНО ОБЛЕКЛО 

1. РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити 

осигуряват средства за представително облекло на работници и служители педагоги-
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чески специалисти, членове на синдикатите и работодателите, страни по договора в 

съответствие с Наредба № 14 от 16 ноември 2016 г. за представителното облекло на 

лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование - 

ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г., в сила от 01.01.2017 г. и съобразно размерите, догово-

рени в колективен трудов договор.  

2. РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджетни кредити 

осигуряват безплатно работно облекло на работници и служители, в съответствие с 

Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. 

 

РАЗДЕЛ VII - ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА, НАРУШЕНИЯ НА ТРУДОВАТА 

ДИСЦИПЛИНА И МЕРКИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ, ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА 

ОТГОВОРНОСТ 

 

1. При изпълнение на работата, за която е сключил трудов договор с дирек-

торът на училището, учителят, зам. директора, работникът или служителят е 

длъжен:   

 

1. да съблюдава настоящия правилник; 

2. да се явява навреме на работа и да спазва точно установената продължител-

ност на работното време; 

3. да използва цялото работно време за учебна, производствена и служебна ра-

бота; 

4. да изпълнява своевременно и точно законовите разпоредби и постановените 

задачи от съответните ръководители по направления; 

5. да се грижи и съдейства за опазване на училищната собственост - сгради, по-

мещения, учебни пособия, машини, съоръжения, инструменти, материали и др.; 

6. да поддържа ред и чистота на работните места, да съдейства за поддържане на 

хигиената в учебната сграда, работилници, лаборатории и класните стаи; 

7. да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 

8. да сигнализира своевременно на съответния ръководител за забелязани не-

редности и прави предложения за подобряване организацията на труда и учебната ра-

бота; 

9. да пази доброто име на училището, да не злоупотребява с доверието на рабо-

тодателя, както и да не разпространява поверителни за него и училището сведения; 

10. да спазва правилата за вътрешния ред и не пречи на другите учители, служи-

тели и работници да изпълняват трудовите си задължения; 
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11. да съгласува работата си с останалите учители, служители и работници и да 

им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя; 

12. да изпълнява и всички други задължения, които произтичат от нормативен 

акт, от трудовия договор и от характера на работата съгласно Кодекса на труда; 

13. при наложително отсъствие от работа за деня своевременно да уведомява 

зам. директор, който от своя страна задължително информират Директора; 

14. зам. директорът и гл. счетоводител уведомяват канцеларията на Директора 

за всяко свое излизане от училище, като посочват причината, мястото и времето, през 

което ще изпълняват възникналите задължения. 

2. Нарушение на трудовата дисциплина е виновното неизпълнение на 

трудовите задължения. 

 За нарушаване на трудовата дисциплина се счита: 

2.1. Закъснение за работа; 

2.2. Преждевременно напускане на работа; 

2.3. Неуплътняване на работния ден; 

2.4. Неявяване на работа без уважителни причини; 

2.5. Явяване на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява служеб-

ните си задължения; 

2.6. Неизпълнението или изпълнението с груба немарливост на задълженията и 

неизпълнение законните разпореждания на работодателя; 

2.7. Злоупотребяване с доверието и уронване на доброто име на училището чрез 

разпространяване на поверителни сведения, станали известни по служебен или извън-

служебен път; 

2.8. Неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия на труд; 

2.9. Неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в ЗПУО, ЗПОО, 

Правилника за вътрешния трудов ред и Правилника за устройство и организация на 

дейността в училището. 

 

3. За нарушение на трудовата дисциплина се налагат следните дисципли-

нарни наказания (чл. 188 от КТ): 

а) забележка; 

б) предупреждение за уволнение; 

с) уволнение; 

4. Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от два месеца от откри-

ване на нарушението и не по-късно от една година от извършването му (чл.194 (1)  от 

КТ ) 
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5. Директорът е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да из-

слуша или приеме писмените обяснения на учителя, служителя или работника, който е 

извършил нарушението и да събере и оцени посочените доказателства (чл.193 от КТ). 

6. При определяне на дисциплинарното наказание се взема предвид тежестта 

на нарушението, обстоятелствата при които е извършено, както и поведението на учи-

теля или служителя при изпълнение на служебните му задължения. 

7. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една година от 

налагането им (чл.197 (1) от КТ) 

4.  Дисциплинарно уволнение 

4.1. Дисциплинарно уволнение се налага за: 

а/ три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календа-

рен месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 

б/ безпричинно не явяване на работа в течение на два последователни работни 

дни; 

в/ системни нарушения на служебните задължения и трудовата дисциплина, ус-

тановени от прекия ръководител със съответен констативен протокол; 

г/ злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на повери-

телни за него сведения; 

д/ умишлено повреждане, унищожаване и/или присвояване на училищно иму-

щество, без това да е регламентирано по ред, определен със заповед на Директора на 

училището. 

4.2. Дисциплинарното уволнение по ал.4.1 се налага при съобразяване с крите-

риите по т.6 от раздел VII.  

 

5. ОГРАНИЧЕНА ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ, ФИНАНСОВИ САНКЦИИ И 

УДРЪЖКИ 

Удръжки от трудовото възнаграждение на работниците и служителите се осъ-

ществяват съгласно чл.272 от КТ . 

5.1. При осъществяване на ограничена имуществена отговорност по смисъла на 

чл. 210 от КТ, работникът и/или служителят отговаря за вредата която е причинил на 

училището по небрежност или по повод изпълнение на трудовите задължения, в раз-

мер на вредата, но не повече от уговореното месечно трудово възнаграждение. 

5.2. На работник или служител на когото с длъжностната характеристика е въз-

ложено да събира, съхранява, разходва или отчита парични и материални ценности, 

отговаря спрямо работодателя, в размерите определени в чл.207 и 208 от КТ. 
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5.3. Освен посочените в КТ случаи, при неизпълнение на общите задължения по 

чл.126 от КТ и конкретните задължения, определени с индивидуалните длъжностни 

характеристики, ако в едномесечен срок от връчването на Заповедта от ръководителя, 

работникът и служителят аргументирано не оспорят основанието или размера на от-

говорността, определената сума се удържа от трудовото възнаграждение. 

5.4. Изнасянето от училищната сграда и учебните работилници на инструменти 

и имущество. Допуска се с писмено разрешение на директора.  

5.5. Разрешава се ползването на училищното имущество за лични цели от рабо-

тещите в училището, след подписване на съответния договор с директора и гл. счето-

водител за наемните условия, при които ще се ползват. 

5.6. При прекратяване на трудов договор с учител или служител същият е длъ-

жен да представи на счетоводството служебна бележка, че не дължи имущество на 

училищната библиотека, инструменталната и домакина. 

5.7. При унищожено или счупено училищно имущество, същото се възстановява 

или заплаща: - за книгите в петорен размер, а за останалите вещи в троен размер след 

изготвянето на констативен протокол и утвърждаването му от Директора. 

 

РАЗДЕЛ VІІI - СТИМУЛИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА 

 

1. Ръководството на училището поощрява, като награждава или предлага за наг-

ради учители, административен и помощен персонал за съзнателно и прецизно изпъл-

нение на служебните си задължения, за продължителна и безупречна работа, за непре-

къснат трудов стаж и др. 

               2. Наградите се дават по решение на ръководството, съгласувано с педа-

гогически съвет и синдикатите. 

               3.За изключителни трудови постижения, ръководството на училището и 

синдикалните организации, правят предложение за награждаване на учители, служи-

тели и работници от държавните органи, съгласно Указ, Закон или нормативен акт от 

общинска администрация след утвърждаване на педагогически съвет или общо събра-

ние. 

 

IX – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 

 1.  Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред е прочетен на Общо събра-

ние, проведено на 13.09.2022 г. 
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 2.  Директорът запазва правото си да актуализира Правилника за вътрешния 

трудов ред при промяна на КТ и другите нормативни документи и при промяна на 

длъжностите в училището. 

 3.  Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред е изготвен съвместно с 

представителите на синдикатите в училището.  

 

Настоящия Правилник за вътрешния трудов ред е в сила за учебната 2022/2023г. 

Издава се на основание Кодекса на труда, ЗПОО, ЗПУО, КТД 

утвърден е от Директора, подпечатан с печата на 

Професионална техническа гимназия "Иван Райнов" – Ямбол  
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Приложение  № 1  

  
ДД ЕЕ КК ЛЛ АА РР АА ЦЦ ИИ ЯЯ  

  
Подписаният .................................................................................................................................................................  
класен ръководител на ....... клас, специалност ................................ 
в ПТГ "Иван Райнов" - Ямбол, декларирам, че съм взел лекторски часове,  
за м. 20____год., както следва: 

 
дата 

Брой часове 
Работа по училищна 

документация 
Консултации  

на родители и ученици 
   

   

   

   

   

 
          Всичко часове: 

За неверни данни нося отговорност. 
Декларатор: 
                                                      Гл. счетоводител: 
                                                     Ивелина Панайотова 
Проверил ЗДУД:       Директор: 
 Р. Минчева                                        Е. Кремъкова  

   
 

 

 

  БУЛСТАТ: 000962492;   ул. "Цар Иван Александър"  № 42,  

тел.: (046) 66 31 61; 66 31 62; http://ptg-yambol.bg , E-mail: ptg_jambol2001@yahoo.com 

http://ptg-yambol.bg/
E-mail:%20ptg_jambol2001@yahoo.com
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Приложение  № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
  

Подписаният 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….. 

учител в ПТГ "Иван Райнов", Ямбол. 
Удостоверявам, че съгласно заповед № ……….…/…………………    на директора  

съм взел часовете за месец ……………..…… 20……...г.както следва: 
Часове по заповед седмично ……… 
 
 

предмет клас  
взети лекторски часове седмично  

  

дата  бр.ч. дата  бр.ч. дата  бр.ч. дата  бр.ч. 
                    

          
          

          

          
          

          
          

          
          

                    
                    
                    
                    

          

          

          
          

          

Общо за седмицата:   0  0  0  0 
Общо за месеца:      0  

          
За неверни данни нося отговорност.                    Декларатор:  ……………………… 
                                                       
Проверил:   ……………….….. Гл. счетоводител:  ………………...      
                               Ивелина Панайотова   
Директор:  ………………………..           
Емилия Кремъкова       

 

  БУЛСТАТ: 000962492;   ул. "Цар Иван Александър"  № 42,  

тел.: (046) 66 31 61; 66 31 62; http://ptg-yambol.bg , E-mail: ptg_jambol2001@yahoo.com 

http://ptg-yambol.bg/
E-mail:%20ptg_jambol2001@yahoo.com
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Приложение  № 3 

  
ДД ЕЕ КК ЛЛ АА РР АА ЦЦ ИИ ЯЯ   

от ______________________________________________________ 

 длъжност _________________________________________________В ПТГ "ИВАН РАЙНОВ" - ЯМБОЛ,  

удостоверявам, че съгласно Заповед № _______/_________20______ год.  

съм взел лекторски часове за м. ___________________, 20____год.,  

Точна 
дата 

П р е д м е т  
в 

кой 
клас 

Ч а с о в е  Замест-
ван 

учител 
тео-
рия 

прак-
тика 

об-
що 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

          Всичко часове: 
За неверни данни нося отговорност. 
Декларатор:                                            Гл. счетоводител: 
                                                     Ивелина Панайотова 
 
Проверил ПДУД:       Директор: 
            Р. Минчева                                                             Е. Кремъкова 

 

  БУЛСТАТ: 000962492;   ул. "Цар Иван Александър"  № 42,  

тел.: (046) 66 31 61; 66 31 62; http://ptg-yambol.bg , E-mail: ptg_jambol2001@yahoo.com 

http://ptg-yambol.bg/
E-mail:%20ptg_jambol2001@yahoo.com
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Приложение  № 4 

 
ДД ЕЕ КК ЛЛ АА РР АА ЦЦ ИИ ЯЯ   

 
  

Подписаният ................................................................................................................................... преподавател  

по   .......................................................... .................. в ПТГ "Иван Райнов" - Ямбол, удостоверявам,  

че съм взел лекторски часове за проведени изпити на ученици от СФО за м.20__год., както следва: 

Дата Име на ученика Предмет Часове 
Теория Практи-

ка 
Об-
що 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
                                                             Всичко часове: 
За неверни данни нося отговорност. 
 

Декларатор: 
                                                      Гл. счетоводител: 
                                                     Ивелина Панайотова 

 
Проверил ПДУД:       Директор: 

 

  БУЛСТАТ: 000962492;   ул. "Цар Иван Александър"  № 42,  

тел.: (046) 66 31 61; 66 31 62; http://ptg-yambol.bg , E-mail: ptg_jambol2001@yahoo.com 
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Приложение № 5 

 
ДО:  

Г-ЖА ЕМИЛИЯ КРЕМЪКОВА 

ДИРЕКТОР 

ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“ 

гр. ЯМБОЛ 

    

Д О К Л А Д  

от ………………………………………………………………………… 

учител 

    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЕМЪКОВА, 

 

Уведомявам Ви, че …………………………………………………………………………  ученик от 

………………….клас до………….……. (дата) е направил ………...…отсъствия по уважителни и 

…………….отсъствия по неуважителни причини по …………………..……… 

…………………………………… ……….. (учебен предмет). Оценките, които до момента са му 

оформени са ……………………………….………………………. (изброени оценки на ученика) 

 

 

С уважение: 

 

Дата: 

  БУЛСТАТ: 000962492;   ул. "Цар Иван Александър"  № 42,  

тел.: (046) 66 31 61; 66 31 62; http://ptg-yambol.bg , E-mail: ptg_jambol2001@yahoo.com 
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Приложение № 6 

 
ДО:  

Г-ЖА ЕМИЛИЯ КРЕМЪКОВА 

ДИРЕКТОР 

ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“ 

гр. ЯМБОЛ 

    

Д О К Л А Д  

от …………………………………………………………………………кл. ръководител  

    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КРЕМЪКОВА, 

Уведомявам Ви, че за м ………………….. отсъствията  на ………………клас  са както 

следва: 

1. ………………………. 

2. ……………………… 

3. ………………………….. 

 

 

Дата:………………………  Подпис: ……………………………………. 
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