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ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА 

 21. СУ „ХРИСТО БОТЕВ” 

  

ИЗВАДКА! 

Чл. 61.  Неизпълнението на задълженията, определени в Закона за предучилищното и 

училищното образование, в нормативни актове по неговото прилагане и в този 

правилник е нарушение на училищната дисциплина. 

Чл. 62. (Изм., в сила от 06.11.2017 г.) (1) Отсъствията на учениците 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).  Отсъствията се вписват в дневника в началото на учебния час.  

Чл. 63. (1)  Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания по чл. 12, ал. 1 на наредба за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците 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. 

(2) В случаите по алинея (1) ученикът повтаря класа, когато в края на учебната 

година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това. 

(3) Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални 

образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка. 

Чл. 64. За допуснатите отсъствия класният ръководител уведомява писмено 

родителя/настойника на ученика. 

Чл. 65. Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа и се вписва в 

ученическата книжка в края на всеки учебен срок. 

Чл. 66. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в  Закона за предучилищното 

и училищното образование, в нормативните актове по неговото прилагане и в този 

правилник, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се 

налагат следните санкции:  

1. забележка;  

2. преместване в друга паралелка в същото училище;  

2а. преместване в друга група за целодневна организация на учебния ден; 

3. предупреждение за преместване в друго училище;  

4. преместване в друго училище;  

5. предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма на 

обучение; 

6. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.  



(2) (Нова, 2017 г.) В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата 

класният ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат 

на директора съответната санкция, както следва: 

1. класният ръководител внася до директора доклад с предложение за налагане 

на санкция „забележка”; 

2. класният ръководител внася до директора доклад с предложение за налагане 

на санкциите по ал. 1, т. 2-6, който се обсъжда на заседание на педагогическия съвет. 

(3) (Нова, 2017 г.) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от 

него лице задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на 

педагогически съветник 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. 

(4) Преди налагане на санкциите по ал. 1, т. 2-6 ученикът се изслушва от 

педагогическия съвет, а ако по обективни причини не може да се яви на датата на 

изслушването, то процедурата се осъществява по реда на ал. 3.  

(5) Родителят на ученика, съответно лицето, което полага грижи, има право да 

присъства на изслушването и да изрази мнение. 

(6) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния 

ученик, съответно на родителя, 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. 

Чл. 67. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час. 

(2) При налагане на мярката по ал. 1, за времето на отстраняване на ученика не 

се отбелязва отсъствие и наложената мярка се описва в доклад до директора, 

документира се в дневника на класа и в ученическата книжка.  

(3) Учителят по ал. 1 уведомява класния ръководител за наложената мярка в 

същия ден.  

(4) Класният ръководител уведомява родителя за наложената мярка в същия ден. 

(5) Ученикът по ал. 1 няма право да напуска територията на училището във 

времето, за което е отстранен.  

(6) Ученикът по ал. 1 е длъжен да отиде в кабинета на педагогическия 

съветник/заместник-директор, който предприема дейности за мотивация и за 

преодоляване на проблемното поведение. 

            (7) Ако ученикът не спази условието по ал. 6, в дневника на класа се отбелязва 

отсъствие по неуважителни прични за съответния час.  

            (8) Класният ръководител установява дали е спазено условието по ал. 6. 

Чл. 68. (1) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в 

нарушение на този правилник, както и когато състоянието му не позволява да участва в 

учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за 

отстраняването му. 

(2) Мярката по ал. 1 се налага със заповед на директора, в която е посочен 

срокът за изтърпяване на мярката.  

(3) Мярката се налага след постъпил доклад, удостоверяващ условията по ал. 1.  

(4) Веднага след отстраняването на ученика се предприемат дейности за 

мотивация и за преодоляване на проблемното поведение и се уведомява родителят. 

(5) При налагане на мярката по ал. 1 за времето на отстраняване на ученика се 

отбелязват отсъствия по уважителни причини, а наложената мярка се документира в 

дневника на класа и в ученическата книжка. 



(6) Мярката по ал. 1 не може да се налага на ученици със СОП, когато 

поведението им е в резултат на здравословното им състояние. 

Чл. 69. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното 

му поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно 

развитие по чл. 178, ал. 1, т. 12 от ЗПУО. 

       (2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от Координатора 

за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие съвместно с класния 

ръководител, учителите на ученика и родителя. 

Чл. 70. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, 

когато това налага промяна на профила. 

(2) Санкциита „предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна 

форма на обучение” и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение" се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.  

(3) Мерките по чл. 67 и чл. 68, както и санкциите "предупреждение за 

преместване в друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на 

учениците в класовете от началния етап.  

(4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения.  

(5) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от 

увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 71. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 

66, ал. 1.  

(2) Мерките по чл. 67 и чл. 68 се налагат независимо от санкциите по чл. 66, ал. 

1.  

(3) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и 

обстоятелствата при извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и 

възрастовите и личностните особености на ученика. 

 (4)  (Изм. 2017 г., 2018 г., 2020 г., 2021 г., 2022 г.) Санкция „забележка“ може да 

се наложи за: 

 

1. грубо и неуважително отношение към учител/служител на училището (обида, 

заплаха, персонално адресирани неприлични или уронващи достойнството 

коментари, думи, жестове, действия), регистрирано с доклад до директора; 

2. нецензурно поведение или изказване по време на учебен час/междучасие, 

регистрирани с доклад до директора; 

3. думи и/или действия, уронващи достойнството на личността; 

4. (Изм. 2022 г.) прилагане на физическо и психическо насилие към деца и 

ученици (заплахи, изнудване, онлайн злоупотреби с лични акаунти и 

информация, удряне, бутане, дърпане, хвърляне, провесване, задържане, 

притискане, стискане, умишлено спъване, замеряне с тежък предмет или други 

форми на причиняване на физическа болка и/или представляващи риск за 

здравето и живота), регистрирано с доклад до директора; 

5. увреждане на чужда вещ; 

6. използване на език или символи на омраза по чл. 57, ал. 1, т. 3а; 

7. (нова, 2020 г.) правене на снимки/видео или аудиозапис в рамките на учебното 

време, което не е с учебна цел и не е съгласувано с учител; 

8. три случая на нарушаване на дисциплината, регистрирани с доклад до 

директора, както следва: 

       а)   възпрепятстване на нормалното протичане на учебните часове; 

       б)   създаване на пречки на дежурния учител при и по повод на изпълнение на      

             служебните му задължения по време на дежурство; 



       в)   ползване на телефон по време на час без разрешение на учител; 

       г)   (Отм. 2022 г.); 

       д)   явяване в училището с облекло и във вид, които не съответстват на добрите   

             нрави: тежък грим, много къси блузи, поли и панталони, дълбоки    

             деколтета; 

       е)  явяване в училище със символи и атрибути, заявяващи и натрапващи     

             принадлежност към определена религия, деноминация, спортен клуб,  

             религиозна, етническа, политическа или духовна общност; 

        ж)  за явяване във физкултурния салон за часове по физическо въпитание и спорт и   

             модул „спортни дейности” без подходящо спортно облекло; 

        з)  (нова, 2020 г.) за неспазване на правилото за носене на предпазни маски    

             съгласно МЕРКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО В 21. СУ „ХРИСТО   

             БОТЕВ“ В  УСЛОВИЯТА НА COVID-19. 

        и) (нова 2021 г.) явяване в училището или по време на събития, организирани от  

              училището с дрехи, които са с ефект на скъсани или имитират такъв ефект; 

й) (нова, 2022 г.) отказ да се изпълнят инструкциите на педагогическия    

       специалист, свързани с Правила за безопасни условия на възпитание и   

       обучение и с Правила за култура на поведение в училищна среда и за    

       поддържане на  хигиена на работното място в 21. СУ „Христо Ботев“; 

 к) (нова, 2022 г.) неизпълнение на задълженията, определени в Правилата за   

      безопасни условия на обучение и възпитание и Правилата за култура на  

      поведение в училищна среда и за поддържане на хигиена на работното място в  

      21. СУ „Христо Ботев“. 

9. при внасяне и употреба на алкохол и психоактивни вещества на територията на 

училището, регистрирано с доклад до директор; 

9а. употреба на тютюневи/никотинови изделия/устройства; нагряващи/изпаряващи  

      устройства за пушене или вдишване, електронни цигари, наргиле и т.н.,  

      регистрирано с доклад до директора;  

10. увреждане или опит за увреждане на  материално-техническата база и/или 

замърсяване на училищната среда, регистрирано с доклад до директор; 

11. над 5 отсъствия без уважителни причини. 

 

(5) (Изм. 2018 г.) Санкция „преместване в друга паралелка“/друга група за 

целодневна организация на учебния ден  може да се наложи за: 

  

1.   поредно извършване на едно или повече от нарушенията, за които ученикът е 

бил  санкциониран със „забележка“ или извършване на нарушения в посочените 

в ал. 4  вид и параметрите,  ако на ученика е наложена санкция „забележка” за 

други нарушения; 

2.   думи и/или действия, уронващи достойнството на личността; 

3. прилагане на физическо и психическо насилие към деца и ученици от училището 

(заплахи, изнудване,  онлайн злоупотреби с лични акаунти и информация, 

удряне, бутане, умишлено спъване, замеряне с тежък предмет или други форми 

на причиняване на физическа болка), регистрирано с доклад до директора; 

4. над 8 отсъствия без уважителни причини. 

 

(6) (Изм. 2017 г., 2018 г.)  Санкция „предупреждение за преместване в друго 

училище“ или „предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна 

форма на обучение” може да се наложи за: 

 

1.    поредно извършване на едно или повече от нарушенията, за които ученикът е 



бил санкциониран със „забележка“ или извършване на нарушения в посочените 

в ал. 4 и ал. 5 вид и параметрите,  ако на ученика е наложена санкция 

„забележка” за други нарушения; 

2.   (Изм. 2022 г.) прилагане на физическо и психическо насилие към деца и ученици 

(заплахи, изнудване, онлайн злоупотреби с лични акаунти и информация, 

удряне, бутане, дърпане, хвърляне, провесване, задържане, притискане, 

стискане, умишлено спъване, замеряне с тежък предмет или други форми на 

причиняване на физическа болка и/или представляващи риск за здравето и 

живота), регистрирано с доклад до директора;    

3.   фалшифициране на документ, който е част от училищната документация; 

4.    кражба на училищно имущество или на чужда вещ на територията на 

училището; 

5.    внасяне и/или използване  на територията на училището на вещи, 

представляващи опасност за живота и здравето на ученици и служители 

(пиротехнически средства;  взривни вещества; хладно или огнестрелно оръжие; 

вещества, които могат да  доведат до задушаване или друго нараняване; спрейове 

или продукти, които могат да причинят  алергична реакция, физически 

дискомфорт или друго временно или трайно увреждане на здравето); 

6.    организиране и провеждане на хазартни игри; 

7.    умишлено предизвикване на ситуация, които поставят в реална опасност живота 

на ученици, учители, служители и граждани на територията на училището; 

8.    уронване на авторитета на училището – публично оскверняване на училищни  

символи; публикуване в интернет пространството на материали, които пряко или    

косвено злепоставят училището и/или негови служители; поведение извън 

училище, включително в извънучебно време, което не съответства на добрите 

нрави в обществото (употреба на тютюневи изделия, алкохол, наркотици, 

скандализиране на обществеността, агресивни и/или противообществени 

прояви); 

9.    проява на агресия, вербална или физическа, към учител/служител на училището 

(заплаха, изнудване, персонално адресирани неприлични или уронващи 

достойнството коментари, думи, жестове, действия, удряне, ритане, умишлено 

спъване, замеряне с тежък предмет); 

10. над 10 отсъствия без уважителни причини. 

 

 (7)  (Изм. 2017 г., 2018 г.) Санкция „преместване в друго училище“  може да се  

        наложи за: 

 

1. поредно извършване на едно или повече от нарушенията, за които ученикът е 

бил санкциониран с „предупреждение за преместване в друго училище“ или 

извършване на нарушения в посочените в ал. 4, ал. 5 и ал. 6 вид и параметрите,  

ако на ученика са наложени предходни санкции за други нарушения; 

2. (Изм. 2022 г.) прилагане на физическо и психическо насилие към деца и 

ученици (заплахи, изнудване, онлайн злоупотреби с лични акаунти и 

информация, удряне, бутане, дърпане, хвърляне, провесване, задържане, 

притискане, стискане, умишлено спъване, замеряне с тежък предмет или други 

форми на причиняване на физическа болка и/или представляващи риск за 

здравето и живота), регистрирано с доклад до директора; 

3. умишлено унищожаване на документ, който е част от училищната 

документация; 

4. подаване на заблуждаващ сигнал за поставено взривно вещество или устройство  

на територията на училището; 



5. разпространяване на наркотици на територията на училището или в средата на 

ученици от училището; 

6. умишлено предизвикване на ситуация, която поставя в реална опасност здравето 

и/или живота на ученици, учители, служители и граждани на територията на 

училището; 

7. проява на агресия, вербална или физическа, към учител/служител на училището 

(заплаха, изнудване, персонално адресирани неприлични или уронващи 

достойнството коментари, думи, жестове, действия, удряне, ритане, умишлено 

спъване, замеряне с тежък предмет), регистрирана с доклад до директора; 

8. уронване на авторитета на училището – публично оскверняване на училищни     

 символи, публикуване в интернет пространството на материали, които пряко    

 или    косвено злепоставят училището и/или негови служители, поведение извън   

 училище, включително в извънучебно време, което не съответства на добрите  

 нрави в обществото (употреба на тютюневи изделия, алкохол, наркотици,  

 скандализиране на обществеността, агресивни и/или противообществени  

 прояви); 

9. над 15 отсъствия без уважителни причини. 

 

 

 Чл. 72. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка/група за 

целодневна организация на учебния ден в същото училище" се налагат със заповед на 

директора по мотивирано писмено предложение на класния ръководител, а всички 

останали санкции – със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. 

 (2) 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 отпадане, педагогическият съветник /психологът в училището 

осъществяват връзката и координират сътрудничеството между училището и 

семейството и между семейството и обкръжението на учениците. 

Чл. 73 (1)   Санкциите са срочни.  

(2)   Срокът на санкциите е до края на учебната година.  

(3) 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. 

(4) Санкцията по чл. 66, ал.1, т. 4 не може да се наложи на ученик от последния 

гимназиален клас. 

(5) За ученик, на който е наложена санкция „предупреждение за преместване в 

друго училище“ или „предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма 

на обучение“ и към края на учебната година за него е внесен доклад до директора за 

налагане на по-тежка санкция, при постъпило предложение, педагогическият съвет 

може да гласува удължаване на срока на санкцията „предупреждение за преместване в 

друго училище“ или „предупреждение за преместване от дневна в самостоятелна форма 

на обучение“ до края на първия срок на следващата учебна година. 

(6) При удължаване на срока на санкциите по ал. 5 на ученика се предоставя 

планирана обща подкрепа за личностно развитие за следващата учебна година по реда 

и условията на чл. 69. 

Чл. 74 (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или 

лицето, което полага грижи 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, при които родителят може да участва в процедурата по налагане на 

санкцията. 

(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на 

училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна 

разписка на адреса на родителя. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на 

посочен от родителя електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с 

копие от електронния запис за това. 

  (4) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява 

от родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик 

извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си.  

(5) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде 

изслушан и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното 

нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на педагогически 

съветник/психолог.  

  (6) 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. 

(7) Преди налагане на санкциите и мерките, с изключение на мярката по чл. 67, 

задължително се взема предвид мнението на класния ръководител на ученика.  

Чл. 75. (1) В заповедта за налагане на санкциите и мерките се посочват видът на 

санкцията и/или мярката, срокът и мотивите за налагането им.  

(2) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред органите по 

чл. 259, ал. 2, т. 1, 2, 3 и 5 от ЗПУО.  

(3) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 76. (1) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на 

родителя му, а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на 

началника на регионалното управление на образованието. 

 (2) Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка, 

бележника за кореспонденция  и в личния картон/личното образователно дело на 

ученика. 

Чл. 77. Ученик,  на когото е наложена санкция по чл. 66, ал. 1, т. 3-6 за срока на 

санкцията се лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и 

правото да участва в представителни прояви от името на училището. 

Чл. 78. (1) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или 

предсрочно по реда, по който са наложени. 

(2) По предложение на класния ръководител наложената на ученика санкция по 

чл. 58, ал. 1, т. 1 може предсрочно да бъде заличена. 

(3) По желание на ученика след заличаване на санкциите "преместване в друга 

паралелка/група за целодневна организация на учебния ден в същото училище" и 

"преместване в друго училище" той може да продължи обучението си в паралелката 

или в училището, в което е преместен.  

(4) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на 

ученика. 
 


