
 
 

 

ЗАПОВЕД 

№  РД – 16 - 35/15.09.2022 г. 

 

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

във връзка с чл. 8 и чл. 31, ал.1, т. 2 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за 

създаване на организация на дейностите, Раздел IV, чл. 20, ал. 1, т. 4 , ал.5; ал. 6 от Наредба № 4 

от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда  през учебната 2022/ 2023 година. 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

График за провеждане на час за консултиране на родители и ученици и водене на 

училищната документация на съответната паралелка от класните ръководители, 

ръководители на групи и учители в групи за целодневна организация на учебния ден за 

учебната 2022/2023 година, както следва: 

 

 

КЛАС/ 

ПАРА-

ЛЕЛКА 

ПРОФИЛ РЪКОВОДИТЕЛ НА 

ГРУПА/ 

КЛАСЕН 

РЪКОВОДИТЕЛ 

ДЕН  ЧАС Място  

на 

провеждане 

ПГ 5 г. - Венислава Павлинова 

Младжова 

понеделник 14.00 ч. – 

14.45 ч. 

Стая 11 

Анна Георгиева Тодорова понеделник 10.00 ч.- 

11.45 ч. 

Стая 11 

ПГ 6 г. - Галя Тончева Георгиева  понеделник 14.00 ч. – 

14.45 ч. 

Стая 11 

Стела Иванова Миланова  понеделник 10.15 ч. – 

11.00 ч. 

Стая 11 

I а Непрофилирана Александра Димитрова 

Борисова 

 понеделник 15.00 ч. – 

15.45 ч. 

Каб.16 

I б Непрофилирана Тихомира Мариянова 

Илиева 

 понеделник 15.00 ч. – 

15.45 ч. 

Каб.22 

II а Непрофилирана Паолина Станиславова 

Милошева 

 понеделник 15.00 ч. – 

15.45 ч. 

Уч. стая 

III а Непрофилирана Мария Цветанова 

Андреева  

 

 понеделник 16.50 ч. – 

17.35 ч. 

Стая 11 а 

IV а Непрофилирана Таня Василева Тодорова 

 

 понеделник 16.10 ч. – 

16.55 ч. 

Уч. стая 

V а Непрофилирана Ерика 

ЙордановаЛюбенова 

понеделник 14.05 ч. – 

14.50 ч. 

Каб.28 

VI а Непрофилирана Мария Василева Боцева  понеделник 14.50 ч.-

15.35 ч. 

Каб.28 

VIIа Непрофилирана Веска Любенова Петкова  понеделник 15.00 ч.- 

15.45 ч. 

Каб.39 

VIII а Профил 

„Софтуерни и 

хардуерни 

науки“ с ИИЧЕ 

 

Аделина Владимирова 

Петрова 

 понеделник 15.00 ч. 

15.45 ч. 

Каб.38 

VIII б Професионална Велина Мариянова Савова  понеделник 15.00 ч.- Каб.42 



„Пом. 

инструктор по 

спортно-

туристическа 

дейност“ с РИЧЕ 

15.45 ч. 

VIII в Профил 

„Физическо 

възпитание и 

спорт“ 

БИБРИЧЕ 

Нора Бориславова 

Борисова 

понеделник 14.15 ч. – 

15.00 ч. 

Каб.34 

IX а Профил 

„Софтуерни и 

хардуерни 

науки“ с РИЧЕ 

Ива Василева Рускова 

 

понеделник 14.15 ч.-

15.00 ч. 

Каб.44 

IX б Професионална 

„Пом. 

инструктор по 

спортно-

туристическа 

дейност“ РИЧЕ 

Светла Димитрова 

Христова 

понеделник 14.55 ч.- 

15.40 ч. 

Каб.31 

IX в Профил 

„Физическо 

възпитание и 

спорт“ 

БИБРИЧЕ 

Марияна Тодорова 

Кърлева 

понеделник 14.15 ч.- 

15.00 ч. 

Каб.36 

X  а Профил 

„Софтуерни и 

хардуерни 

науки“ с РИЧЕ 

Татяна Ангелова Стамова 

 

понеделник 14.15 ч.- 

15.00 ч. 

Каб.35 

X б Професионална 

„Пом. 

инструктор по 

спортно-

туристическа 

дейност“ РИЧЕ 

Вероника Николаева 

Никифорова  

понеделник 14.15 ч. – 

15.00 ч. 

Каб.47 

XI а Профил 

„Софтуерни и 

хардуерни 

науки“ с РИЧЕ 

Таня Райчева Чобанова понеделник 14.15 ч.- 

15.00 ч. 

Каб.33 

XI б Профил 

„Физическо 

възпитание и 

спорт“ 

БИБРИЧЕ 

Надежда Христова 

Пенчева  

понеделник 15.00 ч.-

15.45 ч. 

Каб.42 

XII а Профил 

„Софтуерни и 

хардуерни 

науки“ с РИЧЕ 

Валентина Маринова 

Найденова 

понеделник 14.15 ч.-

15.00 ч. 

Каб.44 

XII б Профил 

„Физическо 

възпитание и 

спорт“ 

БИБРИЧЕ 

Ерсой Юсуф Юсуф понеделник 09.30 ч.- 

10.15 ч. 

Стая 11 

ЦДО  

1 а 

група Венета Спасова Славчева понеделник 17.30 ч.-

18.15 ч. 

Каб.16 

ЦДО 

1 б  

група Цвета Вълкова Иванова понеделник 09.05 ч. – 

09.50 ч. 

Стая 11 а 



ЦДО 

2 а  

група Диана Йорданова 

Стоилова 

понеделник 09.00 ч. – 

09.45 ч. 

Стая 11 а 

ЦДО 

Сборна 

група 

3 а и 4 а 

група Албена Любомирова 

Гаманова-Маркова 

понеделник 12.00 ч.- 

12.45 ч. 

Стая 11 

ЦДО 

Сборна 

група  

5 а и 6 а 

група Ерсой Юсуф Юсуф понеделник 17.30 ч.- 

18.15 ч. 

Стая 29 

ЦДО 

7 а 

група Николай Станков Сусанин понеделник 17.30 ч.- 

18.15 ч. 

Стая 26 

 

Освен задълженията, които изпълняват класните ръководители и ръководители на групи 

съгласно чл. 8 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти по отношение на паралелката, за 

която са определени като класни ръководители, организират и провеждат през времето на 

учебните занятия час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация на съответната паралелка. 

Дейностите се извършват 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия 

всеки понеделник, по горепосочения график. 

Провеждането на часа за консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация се документира в електронния дневник – НЕИСПУО на съответната паралелка.  

Годишният брой на часовете за консултиране на родители и ученици и водене на 

училищната документация е равен на броя на учебните седмици на паралелката, а именно: 

- ПГ 5. и 6 годишни, 1., 2. и 3. клас  - 32 учебни часа; 

- 4., 5. и 6. клас                                   – 34 учебни часа; 

- 7., 8., 9., 10. и 11. клас                     – 36 учебни часа; 

- 12. клас                                             – 31 учебни часа. 

 

В един час за консултиране на родители и ученици и водене на училищната 

документация се отразява както работа с документацията, така също и  проведените 

консултации с родители и ученици от паралелката. 

За провеждането на часа за консултиране на родители  и ученици и водене на 

училищната документация се изплаща допълнително трудово възнаграждение месечно. 

Възнаграждението се изплаща само по времето на учебните занятия, а на класните 

ръководители на паралелки с ученици, завършващи средна степен на образование – и за един 

месец след приключване на учебните занятия.  

В случай че съгласно седмичното разписание денят за консултиране на родители и 

ученици е неработен, директорът на училището утвърждава промяна в графика. 

При отсъствие на класния ръководител или на учител в ПГ, дейностите по консултиране 

могат да бъдат възложени на заместващ учител, съгласно допълнителна заповед на директора и 

възнаграждението е пропорционално на времето за заместване. 

 

Заповедта да се счита за връчена при получаването й в електронната платформа 

Школо.бг и да се доведе до знанието на всички учители за сведение и изпълнение от г-жа 

Десислава Борисова Колева, ЗАС.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Валентина Маринова Найденова, 

на длъжност заместник директор, учебна дейност за ръководителите на ПГ 5 г. и 6 г., класните 

ръководители на 1. – 7. клас, учители на групи в ЦДОУД и г-жа Ваня Джурова, на длъжност 

заместник директор, учебна дейност за класните ръководители на 8. – 12. клас. 

 

 

                                                                                        Директор на 132 СУ: 

                                                                                                                             Детелина Царвулкова 

 

 


