
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………. 

Силвия Аврамова 

Директор  
 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА 
За подбор при назначаване на персонала в училището, за сключване, изменение и прекратяване 

на трудови договори 

 

 

Настоящите вътрешни правила се издават на основание чл.13 ал.3 т.9 от Закона за финансовото 

управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/ и са утвърдени от Директора на ОУ 

„Димитър Петров“ – гр.Сливен. 

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящите правила обхващат процеса на обявяване на свободните места, провеждане на 

конкурс по документи, подбора преди назначаване, изготвяне и подписване на: 

- Трудов договор с новоназначен служител; 

- Трудов договор за съвместителство; 

- Трудов договор за заместване; 

- Допълнително трудово споразумение /изменение на трудов договор/; 

- Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. 

 

Настоящите вътрешни правила са свързани с: 

- Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор; 

- Кодекс на труда; 

- НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, издадена от Министерството на 

образованието и науката за изискванията за заемане на длъжността „учител“ или 

„възпитател“ съобразно придобитото образование, професионална квалификация и 

правоспособност; 

- Колективен трудов договор; 

- Други. 

 

II.ЦЕЛ 

С тези правила се цели: 

1. Да се въведе единно разбиране за назначаването и изготвянето на трудови договори в 

училище. 

2. Да се подпомогне практическото прилагане на процеса на обявяване на свободни места, 

провеждането на конкурс по документи, подбора преди назначаване, изготвяне и 

подписване на трудов договор с новоназначен учител, служител или работник в 

училището, изменение или прекратяване на трудовите договори. 

 

III.ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ /ПРОЦЕДУРИ/ 

1. Обявяване на свободно място в училището 

За свободно се счита онова място, което е обявено в щата на училището, но което не е 

заето или е заето от лице, ползващо законоустановен отпуск, за което се търси заместник 

до завръщането му или до определен друг срок във връзка в неговото отсъствие. 

Обявяването на свободно работно място става в Териториалното бюро по труда, а за 

учителите – и в РУО. 

За заместване до 15 дни се търси заместник без обявяване в Бюрото по труда. 



Обявата се изготвя от ЗАТС по указание от директора и съдържа всички необходими 

реквизити, които се изискват по Наредба № 4 за документите, които са необходими за 

сключване на трудов договор. 

2. Провеждане на конкурс за свободно място в училище. 

Приеманите заявления за работа се завеждат във входящия дневник в училище. 

След приключване на срока за приемане, заявленията се разглеждат от директора, който 

определя броя на допуснатите кандидати, като се ръководи от: 

- НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти за изискванията за заемане на 

длъжността „учител“ или „възпитател“ съобразно придобитото образование, 

професионална квалификация и правоспособност; 

- Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор; 

- Кодекса на труда. 

3. Когато броят на допуснатите кандидати за обявеното свободно място е повече от един, 

екипът за подбор, който включва директор, ЗДУД и главен учител за педагогическите 

кадри, и директор, ЗДУД и гл.счетоводител за непедагогически кадри и помощен 

персонал, провеждат събеседване с допуснатите кандидати за определяне на най-

подходящия с оглед на неговата компетентност, професионален опит и лични качества. 

Допуснатите кандидати се уведомяват за времето и мястото за провеждане на 

събеседването.  

Одобреният кандидат се уведомява за мястото и деня за сключване на трудов договор. 

4. Сключване на трудов договор с новоназначен учител, служител или работник. 

Съгласно утвърдената в училището система за финансово управление и контрол в 

публичния сектор, на базата на съществуващата нормативна уредба и приложените от 

кандидата документи за трудов стаж и професионална квалификация, гл.счетоводител и 

директорът определят размера на работната заплата. 

Трудовият договор се изготвя и се подписва от счетоводителя и директора и се регистрира 

в НОИ. 

След подписа на счетоводител и директор се слага печат и се предлага за подпис на 

работника. Трудовият договор се изготвя в три екземпляра, един за класьора на трудовите 

договори, един в личното дело и един за самия работник. Работникът или служителят е 

длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от получаване на подписан екземпляр 

от ТД. Ако работникът или служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото 

правоотношение се смята за невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него 

причини, за които той е уведомил работодателя да изтичането на срока. 

5. Подписване на допълнително споразумение. 

Допълнителното трудово споразумение е неразделна част от трудовия договор и се 

изготвя, когато настъпят промени в клаузите на вече сключения трудов договор. 

Допълнителното трудово споразумение към основния трудов договор се изготвя по 

указание на директор или счетоводител и се подписва от тях. 

Допълнителното трудово споразумение към трудов договор се регистрира в НАП при: 

- Промяна в срока на договора; 

- Промяна на длъжността на лицето. 

Допълнителното споразумение се изготвя в три екземпляра – един за класьора на 

трудовите договори, един в личното дело на работника /служителя/ и един за самия 

служител. 

6. Заповед за прекратяване на трудовото правоотношение 

Прекратяването на трудовото правоотношение става със заповед на директора. 

Заповедта се изготвя и се подписва от директора и счетоводителя. 

Прекратяването се регистрира в НАП. Заповедта за прекратяване се връчва на учителя, 

служителя или работника срещу подпис. 

 

Настоящите вътрешни правила влизат в сила от 17.09.2018г. 

Директорът да издаде заповед за утвърждаването им. 



Промени във вътрешните правила се извършват по реда на тяхното утвърждаване при 

възникване на необходимост за изменения. 

 
 


