
 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

БИСЕР ПАРОВ 

ДИРЕКТОР 

                                                                                                                       Заповед№138/25.01.2022г. 

Вътрешни правила 

 за организация и управление на човешките ресурси  

в ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово,общ.Белово,обл.Пазарджик 

 

Раздел І.  

Общи положения 

Чл.1. Настоящите вътрешни правила уреждат организационната структура, основните 

права и задължения на служителите, функционалните връзки и начина на назначаване, 

оценяване и стимулиране на персонала на ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово. 

Чл.2. Правилата определят конкретните задължения на персонала, произтичащи от 

неговите трудови и служебни правоотношения. 

Чл.3. ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово се ръководи от директора на училището. 

Чл.4. Назначаването, преназначаването, командироването, налагането на дисциплинарно 

наказание на служителите, свързано с трудовите им правоотношения, се извършва от 

директора на ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово. 

Чл.5. (1) Директорът организира, отговаря, изпълнява функции и дейности по управление 

на човешките ресурси, управление на знанието, подготовка на атестирането на персонала,  

подготовка на конкурсните процедури за назначаване на персонал. 

(2) Заемащият длъжността „административно-технически секретар“ отговаря за създаване, 

съхраняване и актуализиране на трудовите досиета на педагогическия и непедагогически 

персонал. 

 

Раздел ІІ.  

Организационна структура на ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово 

 

Чл.6.ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово се ръководи от директора, който планира, 

организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта 

на образованието, учебния процес и цялостната административно-управленска и 

финансова дейност на училището. 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 
с. Мененкьово, общ. Белово, обл.Пазарджик 

4482 с.Мененкьово,ул.“Първа“№21,тел.0879681265,е-mail: bel_oumvo@abv.bg  
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Чл. 7. Счетоводителят на училището отговаря за  счетоводното и финансово обслужване 

на училището. 

Чл. 8. Административното и информационно обслужване на ОУ „Отец Паисий“-

с.Мененкьово се извършва от директора. 

Чл. 9. Счетоводителят, съвместно с директора осигуряват снабдяването, съхраняването, 

разходването и отчитането на движимото и недвижимото имущество на ОУ „Отец 

Паисий“-с.Мененкьово. 

Чл. 10. При отсъствие на директора, той издава заповед за неговото заместване, с право за 

приемане и подписване на входяща и изходяща документация. 

Раздел ІІІ.  

Основни права и задължения на персонала на ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово   

 

Чл. 11. Права и задължения на директора на ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово  – планира, 

организира, контролира и отговаря за дейността на училището. Представя училището пред 

органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по 

предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия. Осъществява 

системен контрол върху учебния процес. Спазва основните си задължения, изпълнява 

функциите и упражнява правата предвидени в длъжностната характеристика. 

Чл. 12. Счетоводителят ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната 

финансово-счетоводна дейност на училището. Прави икономически анализи на 

стопанската дейност на училището. Осъществява вътрешен финансов контрол. Съставя и 

подписва годишния финансов счетоводен отчет. Осъществява предварителен, текущ и 

последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежна 

дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, 

редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите от тях. Спазва 

основните си задължения, изпълнява функциите и упражнява правата предвидени в 

длъжностната характеристика. 

Чл. 13. Касиерът изпълнява действия по приемане, съхраняване и предаване на паричните 

средства, обработва документацията свързана с тях, изчислява заплатите на служителите. 

Извършва касови операции по предварително оформени приходно-разходни документи от 

главния счетоводител; води касовата книга. Изготвя удостоверения и служебни бележки, 

дава справки във връзка с възнаграждението на служителите. Спазва основните си 

задължения, изпълнява функциите и упражнява правата предвидени в длъжностната  

характеристика. 

Чл. 14.Директорът организира и води документите на служителите, като обработва 

всички документи по назначенията и уволненията на служителите, съхраняването на 

досиетата и други документи, осъществява техническото обслужване на училището.  

 

 



 

 

Издава служебни бележки и удостоверения, свързани с трудовата дейност на работниците 

и служителите. Подготвя, оформя и съхранява заповедите. Спазва основните си 

задължения, изпълнява функциите и упражнява правата предвидени в длъжностната 

характеристика. 

Чл. 15. Счетоводителят  организира процеса по съхраняването и използването на стоково-

материални ценности, инвентар, съоръжения и обзавеждане. Извършва заприходяване на 

закупените материали; отпуска и изписва материали. Своевременно предава в 

счетоводството документите за заприходените и изписани материали. Контролира 

качеството на доставените  стоково-материални ценности и оформя съпровождащата 

документация. Спазва основните си задължения, изпълнява функциите и упражнява 

правата предвидени в длъжностната  характеристика.  

 

Раздел ІV 

Линии на докладване в ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово 

 

Чл. 16. Учителите представят на директора в срок доклади за изпълнените задачи; 

графици за провеждане на класни и контролни работи. Класните ръководители представят 

в срок информация за учениците допуснали над пет  отсъствия по неуважителни причини 

в месеца, както и ежемесечна информация за отсъствия на класа по уважителни  и по 

неуважителни причини, както и графици за провеждане на втория час на класа. За повреди 

в материалната база веднага информират директора на училището. 

Раздел V. 

Назначаване, прекратяване на трудовия договор, оценка и стимулиране на 

служителите в ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово  

 

Чл. 17. Документи и процедури при назначаване: Всяко едно работно място, което се 

открива в ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово се обявява в Бюрото по труда и в РУО– 

Пазарджик. Кандидатите подават в канцеларията на училището: 

- заявление (молба) за назначаване, с входящ номер; 

- автобиография; 

- копие от документ за придобито образование, специалност, квалификация,  

правоспособност, когато такива са изискванията за длъжността; 

- документи, удостоверяващи общ трудов и осигурителен стаж, от които при 

необходимост се преценява, с оглед функциите на длъжността, професионалния опит. 

- документ за медицински прегледи - при постъпване на работа; 

- свидетелство за съдимост – при постъпване на работа; 

С кандидатите за всяка свободна длъжност, които отговарят на изискванията за заемането 

й, се провежда събеседване по предварително обявен график.  

 



 

 

Графикът се обявява на таблото на канцеларията и съдържа място, дата, час и име на 

кандидата.  

Събеседването и подборът се извършва от директора, в присъствие на старши учители в 

училището. Комисията подрежда най-много трима от подходящите кандидати в низходящ 

ред и директора сключва трудов договор с един от тях по негова преценка. 

Кандидатите се подреждат по приноса, който могат да дадат за развитието на училището, 

личностните си качества и други показатели, каквито комисията реши в конкретния 

случай. 

Чл. 18. (1) С избраният кандидат директорът на ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово 

сключва трудов договор (срочен или безсрочен), с клауза за изпитателен срок от три до 

шест месеца в полза на работодателя съгласно изискванията на КТ. 

(2) Заедно с трудовия договор на лицето се връчва се срещу подпис, заедно с 

длъжностната характеристика за длъжността и със справка за прието от НАП уведомление 

по чл. 62, ал. 4 от КТ. 

(3) След като договорът бъде подписан от страните, административно-техническия 

секретар съставя лично трудово досие на служителя. 

Чл. 19. При възникване на промяна в заплатата или в други условия при изпълнения на 

трудовите задължения и упражняване на трудовите права се сключват допълнителни 

споразумения към трудовия договор. 

Чл.20  Назначаване на служители по заместване при отсъствие на служител за период до 1 

месец същият се замества от друг служител от училището със сключване на допълнително 

споразумение.  

Чл.21.  При отсъствие на учител за период повече от един месец се сключва договор по 

чл.111 КТ. 

Чл.22. При наличие на свободна щатна бройка служител от училището може да бъде 

назначен по трудов договор за допълнителен труд (чл. 110 КТ). 

Чл.23. При продължително отсъствие на служител се сключва трудов договор по реда на 

чл.68, ал. 1, т. 3 от КТ с външно лице. 

Чл. 24. (1) Трудовите договори се изготвят от административно-техническия секретар и се 

съгласуват със счетоводителя и с директора. 

(2) Допълнителните споразумения за преназначаване и за изменение на основната работна 

заплата и допълнителните възнаграждения се изготвят от административно-техническия 

секретар и се съгласуват със счетоводителя на училището и директора. 

(3) Посочените в ал.1 2 документи се подписват от директора на училището. Екземпляри 

от тях се разпределят от директора, както следва: 

– един се връчва на лицето срещу подпис; 

– един се класира в личното трудово досие на служителя/работника; 

– един се предоставя на счетоводителя на училището; 

– един се класира в архива на училището. 



 

 

 

 

(4) Директорът не изплаща основна месечна заплата или допълнително възнаграждение, 

ако лицето не е подписало трудовия си договор или допълнителното си споразумение. 

Чл. 25. (1) Прекратяването на трудовото правоотношение се извършва със заповед на 

директора на училището, която се изготвя от него самия,съобразно изискванията на 

Кодекса на труда за всеки отделен случай. 

(2) Трудовите правоотношения се прекратяват съгласно разпоредбите на КТ с 

предизвестие от страна на работника и от страна на работодателя – чл. 326; чл. 328; и без 

предизвестие – чл. 325; чл. 327 и чл. 330.  

(3) В случаите, когато прекратяването на трудовото правоотношение е по инициатива на 

служителя/работника, той подава писмено заявление до директора на училището. 

Заявлението се регистрира във входящия дневник  с резолюция на директора . 

(3) Съгласно чл. 331 от КТ работодателят може да предложи по своя инициатива на 

работника или служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение. Ако 

работникът или служителят не се произнесе писмено по  предложението в 7-дневен срок, 

се смята, че то не е прието. Ако работникът или служителят приеме предложението, 

работодателят му дължи обезщетение в размер на не по-малко от четирикратния размер на 

последното получено брутно трудово възнаграждение, освен ако страните са уговорили 

по-голям размер на обезщетение. Ако обезщетението не бъде платено в едномесечен срок 

от датата на прекратяване на трудовия договор основанието за неговото прекратяване се 

смята за отпаднало. 

Чл. 26. Оценяването на труд  на педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал се извършва чрез периодични контролни дейности от страна на директора по 

предварително определен график. Всеки учител трябва да бъде посетен поне веднъж през 

учебната година от директор или експерт. Посещенията се отразяват чрез констативни 

протоколи, в които се дава оценка за работата на преподавателя по определени критерии. 

Учителите се атестират в съответствие с Наредбата за статута и професионалното  

развитие на учителите, директорите и другите специалисти. 

Чл. 27. Служителите от училището  се стимулират материално съгласно Вътрешните 

правила за работна заплата. 

Чл.28. (1) Личните трудови досиета на служителите се изготвят непосредствено след 

назначаването им и се съхраняват при директора до момента на прекратяване на 

трудовото правоотношение. 

(2) В личното трудово досие се съхраняват следните документи: 

– заявление за назначаване на работа; 

– автобиография; 

– диплома за завършено образование – ксерокопие; 

– информация от личната карта; 



 

 

 

– екземпляр от трудовия договор; 

– допълнителни споразумения и други документи, свързани с изменение или прекратяване 

на трудовото правоотношение; 

– заповеди за отпуск, 

– заповеди за награди или за дисциплинарни наказания; 

– медицинско свидетелство; 

– копия от удостоверения за допълнителна степен на квалификация; 

–  длъжностна  характеристика  с  подпис  на  лицето,  назначено  на съответната 

длъжност; 

– копие от уведомлението по чл. 62, ал. 4 от КТ; 

– трудова книжка – ксерокопие; 

– свидетелство за съдимост. 

Чл.29. (1) Назначеният служител/работник, при постъпване на работа, е длъжен да 

представи трудовата си книжка. 

(2) В случаите, когато лицето постъпва за първи път на работа, административно-

техническия секретар издава трудова книжка най-късно до 5 дни след назначаването. 

Постъпването за първи път на работа се удостоверява от служител с декларация. 

(3) Директорът вписва в трудовата книжка данните на служителя/работника, посочени в 

разпоредбите на чл. 349 от КТ. 

(4) Директорът точно и своевременно вписва в трудовата книжка настъпилите промени в 

длъжността, заплатата . 

(5) Трудовата книжка се съхранява от служителя/работника. Той е длъжен да я представя 

при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея. 

(6) При прекратяване на трудовото правоотношение директорът вписва в трудовата 

книжка данните, свързани с прекратяването, и я предава незабавно на служителя. 

Чл.30. (1) Заявления и заповеди за отпуск се подават при директора в срок най-малко 3 

дни преди датата на излизане в отпуск. 

(2)  Всички заявления за отпуск за текущия месец се подават най-късно до 25-о число на 

месеца, след съгласуване с директора на училището. 

(3) Заповедите за отпуск се подписват от директора на училището и се получават от 

лицето срещу подпис  преди ползването на законоустановен отпуск. 

Чл.31.  Болничен лист се представя на дирекктора не по-късно от 3 дни след датата на 

издаването му. 

Раздел VI. 

Актуализиране на длъжностното и поименното щатно разписание на училището 

Чл.32. Длъжностното и поименното щатно разписание се актуализират от счетоводителя 

при промяна на: числеността на персонала, длъжностите, средната брутна работна заплата 

на едно лице и средната брутна работна заплата за страната. 



 

 

  

 

Раздел VII. 

 Съставяне и актуализиране на длъжностните характеристики на служителите в 

 ОУ „Отец Паисий“-с.Мененкьово  

  

Чл.33. (1) Всички длъжностни характеристики, изготвени в съответствие с длъжностното 

щатно разписание се утвърждават от директора на училището. 

(2) Длъжностните характеристики подлежат на актуализиране при промени в дейността и 

във функциите на училището и се утвърждават от директора на училището. 

(3) Директорът съхранява създадените в училището длъжностни характеристики за всяка 

учебна година. 

(4) Директорът връчва на лицето, назначено в училището, екземпляр от утвърдената за 

съответната длъжност длъжностна характеристика за запознаване срещу подпис преди 

или най-късно в деня на назначението му или при промяна на длъжностната 

характеристика. 

(5) Подписаният от служителя екземпляр се съхранява в личното му трудово досие. 

  

  

Настоящите правила влизат в сила след утвърждаването им от директора на 

училището. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД 

 

№138 / 25.01.2022г 

 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл.31, ал. 1, т.2, т. 13 и т. 15 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

Вътрешни правила за организация и управление на човешките ресурси 

 в Основно училище „Отец Паисий“,с.Мененкьово. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица с отношение 

към воденето и съхранението на документите за сведение и изпълнение. 

 Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 

 

БИСЕР ПАРОВ 

Директор на 

 ОУ „Отец Паисий“- с.Мененкьово 

                                                                                                                                                                   ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1 Стефка Башикарова Ст.учител на сборна ГЦОУД  

2 Лиляна Василева Ст.учител в нач.етап  

3 Зоя Лачкова Ст.учител в нач.етап  

4 Наташа Коцева Учител в прог.етап  

5 Паулина Методиева Ст.учител в прог.етап  

6 Вероника Иванова учител в прог.етап  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ 
с. Мененкьово, общ. Белово, обл.Пазарджик 

4482 с.Мененкьово,ул.“Първа“№21,тел.0879681265,е-mail: bel_oumvo@abv.bg  

mailto:bel_oumvo@abv.bg


7 Лазка Георгиева Чистач  

8 Красимир Христов Работник-поддръжка  

 

 


