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град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 
тел.: 032 / 624 126- директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032_/ 626 371 - заместник - директор 032 /266 848 - общежитие 

https://spu-belinov.com/ 

УТВЪРЖДАВА 

ДИРЕКТОР: ЗЛА 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В 

ОБЩЕЖИТИЕТО 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. В Тази глава се определят дейностите и вътрешния ред в общежитието към СУ 

за УУС „Проф. д-р Стоян Велинов" - гр. Пловдив, правата и задълженията на учениците 

и техните родители. 

Чл. 2. В общежитието се настаняват ученици от други населени места, след подадено 

заявление от родителя до директора на училището. Родителите подписват декларации за 

здравното състояние на децата си и предоставят медицински документ, удостоверяващ 

схемата за прием на лекарства при необходимост. 

Чл. 3. Настаняването в общежитието се извършва от учителя ЦДО на групата, 

дежурния възпитател или дежурния помощен персонал. Децата се приемат в ден неделя 

след 14:00 часа. 

Чл. 4. Учениците, които се прибират всяка седмица, освобождават общежитието в 

петък до 18:00 часа (респективно в деня преди официален празник) със знанието на 

дневния възпитател или дежурен помощен персонал. 

Чл. 5. Забранява се посещението на общежитието от ученици, които не са настанени 

за пребиваване в него, или от външни за училището лица. 
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Чл. 6. Напускането на общежитието се извършва по утвърден график. 

Чл. 7. Учениците не посещават общежитието в дните на законоустановена ваканция 

или официален празник. 

Чл. 8. В общежитието се водят дневници за присъствието и движението на учениците 

от възпитателите. 

Чл. 9. Нарушенията на настоящия правилник се отразяват в дневник и се докладват 

своевременно на директора. 

Чл. 10. В общежитието се осигуряват настаняване на деца ученици от училището за 

живеене и нощуване. 

Чл. 11. Дейността на общежитието се основава на принципите на свободния избор и 

доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол. вероизповедание, 

етническа принадлежност, социално състояние и др. 

Чл. 12. Ученическото общежитие в училището има за цел да: 

1. осигури условия за живеене и за опазване живота и здравето на децата и учениците; 

2. подпомага интелектуалното, емоционалното, физическото развитие и социалната 

реализация на децата и учениците в съответствие с техните потребности, способности и 

интереси; 

3. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална 

идентичност; 

4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

5. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, 

учениците и хората с увреждания. 

Чл. 13. (1) Ученическото общежитие осигурява обща подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците. 

(2) Общата подкрепа по ал. 1 включва: 

1. настаняване на ученици за живеене и нощуване; 

2. при необходимост осигуряване на условия за организиране и провеждане на 

самоподготовка на учениците; 

3. при необходимост провеждане на консултации по учебни предмети и 

индивидуална работа; 

4. при необходимост организиране и провеждане на занимания по интереси; 

5. работа с родители. 

(3) Общата подкрепа при необходимост се предоставя чрез: 



1. организиране и провеждане на творческа и спортна дейност на учениците - участие 

в организиран отдих и спорт; 

2. организиране и провеждане на занимания по интереси в областта на науките, 

технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за 

придобиване на умения за лидерство; 

3. дейности за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение 

на учениците. 

Чл. 14. Правилникът е задължителен за всички живущи в общежитието деца и 

ученици и определя тяхната отговорност. 

Чл. 15. Дневен режим в общежитието: 

• Ставане от сън, сутрешен тоалет, подреждане на спалните помещения и 

напускане на общежитието от 06.30 часа до 07,00 часа. 

• Учениците не се допускат през интервала от 07,30 часа до 13,30 часа в 

общежитието поради почистване на общите части. 

• Обяд и обедна почивка от 13,30 часа до 14,30 часа. 

• Самоподготовка от 15,30 часа до 17,30 часа. 

• Лично време от 14,30 часа до 15,30 часа. 

• Свободни занимания от 17.30 до 18.30 часа 

• Вечеря от 18.00 часа до 18.30 часа. 

• Проверка, вечерен тоалет и подготовка за сън от 22,00 часа до 22,30 часа. 

• Спокоен сън от 22,30 часа до 06.30 часа. 

• Вечерният час за прибиране в общежитието е както следва: за учениците до 

14 годишна възраст до 20:00 часа. а за учениците до 18 годишна възраст е 

22:00 часа. /основание чл. 8, ал. 3 от ЗЗД/. Общежитието се заключва в 22.30 

часа. 

Чл. 16. В общежитието се забранява: 

- внасянето и употребата на алкохол; 

- тютюнопушенето; 

- внасянето, разпространението и употребата на райски газ, наркотични, упойващи, 

ПАВ (психоактивни вещества) и други забранени вещества; 

- внасянето и употребата на взривни и огнеопасни вещества (бомбички, пиратки и 

др-); 
- всякакъв вид огнестрелни, газови и хладни оръжия; 

- изрично се забранява надвесването от терасите, излизането, ходенето и сядането по 



первазите на прозорците; 

- ползването на електрически печки за отопление; 

- внасяне на газови уреди; 

- вдигане на шум и пускането на музика след 22.00 часа със сила, позволяваща да се 

чува в съседни стаи; 

- учениците да влизат в стаи на други, настанени в общежитието без тяхно 

разрешение; 

- ученици да съдействат за проникване на външни лица в общежитието; 

- въвеждането и отглеждането на животни по стаите; 

- разместването на мебели в стаите, без позволението на възпитателите; 

- самоволното преместване в други стаи без разрешението на възпитателите. 

Чл. 17. (1) 1. За спазване на здравните изисквания и санитарно-хигиенните норми в 

общежитието се грижат възпитателите, медицинското лице, хигиенистките и учениците. 

2. Всеки ден хигиенистките в общежитието почистват общите помещения, коридорите и 

периодично измиват прозорците и вратите на общите помещения. В зависимост от 

въведените противоепидемични мерки се дезинфекцират общите помещения. 

(2) Учениците отговарят за спазването на здравно-хигиенните норми в стаята, 

санитарните и общи помещения. Контрол по изпълнението на тези задължения имат 

възпитателите и медицинското лице. 

1. Забранява се да държат хранителни продукти в стаите. 

2. Забранява се изхвърлянето на предмети и хранителни продукти през прозорците. 

3. Забранява се умишленото замърсяване на общите помещения и прилежащия терен 

към общежитието. 

(3) Възпитателите проверяват ежедневно хигиената в стаите. 

(4) В стаята на възпитателите има аптечка за оказване на първа помощ. Медицинското 

лице или дежурният възпитател оказват такава само при леки случаи. Зареждането на 

аптечката става по заявка от медицинското лице. 

(5) Родителите на учениците от общежитието са длъжни да осигурят най-необходимите 

медикаменти на децата си или такива, които са специфични за тяхното здраве, като в 

този случай уведомят медицинското лице и предоставят документи, удостоверяващи 

заболяването и приема на медикаментите. 

Чл. 18. (1) При заболяване на дете или ученик от общежитието: 

1. Когато е през деня незабавно се уведомява медицинското лице, което предприема 

нужните мерки. При негово отсъствие задълженията се поемат от дежурния възпитател. 



2. Когато здравословното състояние на ученика изисква по-квалифицирана медицинска 

помощ, дежурният възпитател или медицинското лице се обажда на ЦСМП (Център за 

спешна медицинска помощ) чрез тел. 112, дежурният възпитател уведомява родителя, 

класния ръководител и ръководството на училището; 

3. При необходимост възпитател или медицинското лице придружават болния ученик с 

лекарския екип до болницата; 

4. При неявяване на лекарски екип на ЦСМП, възпитателят или медицинското лице, са 

длъжни да осигурят транспортиране на болния ученик до ЦСМП или кабинет за спешна 

медицинска помощ. 

5. Когато заболее дете или ученик от общежитието през нощта: 

- дежурният възпитател незабавно се обажда на ЦСМП (Център за спешна медицинска 

помощ) чрез тел. 112. Уведомява родителя, класния ръководител и ръководството на 

училището; 

- когато се налага болно дете да бъде придружено до ЦСМП, дежурният възпитател е 

придружаващо лице. За останалите ученици се грижи временно втория дежурен 

възпитател до поемането на дежурството от друг възпитател при нужда. 

Глава втора 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ 

Чл. 19. Право на ползване на общежитие имат всички деца и ученици от СУ за УУС 

„Проф. Д-р Стоян Велинов", гр. Пловдив. 

Чл. 20. За използването на общежитието за периода 14.09. - 15.07. децата и 

учениците не заплащат такси. 

Глава трета 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩЕЖИТИЕТО 

Чл. 21. Учениците ползват бельо, завивки, посуда, обзавеждането в общежитието и 

в столовата, различни занимателни материали, като се задължават да ги опазват и 

стопанисват грижливо. 

Чл. 22. С цялостното си поведение ученикът следва да показва култура в 

общуването, търпимост, вежливост, любезност, деликатност и сдържаност, взаимно 



зачитане, уважение и доверие, както към съучениците си, така и към педагогическия и 

непедагогически персонал. 

Чл. 23. Нанесените щети се възстановяват от извършителя или колективно в десет 

дневен срок от извършване на щетата, като за това се информират и родителите им. 

Чл. 24. (1) Учениците носят лична отговорност за опазване на личните си вещи. 

(2) Ценни и скъпи лични вещи и големи парични суми следва да се предават на 

съхранение в касата на училището или на възпитателя. 

Чл. 25. На учениците се забранява: 

1. Да изнасят и преместват одеяла, чаршафи и възглавници от спалните помещения. 

2. Да внасят и ползват електроуреди в училището и общежитието. 

3. При нарушение уредите се изземват до края на учебната година и се предават на 

родителите на провинилия се ученик. 

4. Да закъсняват за вечерна проверка. Нарушилите това разпореждане полагат труд 

в полза на училището под ръководството на възпитателя, който не накърнява 

достойнството им и е съобразен с възрастовите, физическите и здравословните им 

особености. 

5. Да заключват спалните си помещения, както и други помещения в сградния фонд. 

6. Да посещават спалните помещения на съучениците си и другите етажи. 

7. Забранява се посещението на момчета в спалните на момичетата и обратно 

посещение на момичетата в спалните на момчетата. 

8. Да напускат спалните помещения след 22:00 часа освен за ползване на тоалетна и 

други екстремни ситуации. 

9. Да внасят и съхраняват храна и хранителни продукти, да оставят мръсно бельо под 

дюшеците и дрехи по леглата. 

10. Да прескачат по тераси и напускат общежитието по тераси, прозорци и други 

нетрадиционни пътища, да пушат, да внасят и употребяват райски газ, цигари, алкохол 

и други психоактивни вещества. 

11. Да се къпят след 22:00 часа. 

12. Да проявяват физическа агресия и каквато и да е форма на тормоз към 

съучениците си и дежурните възпитатели. 

13. Да влизат в общежитието сутрин след 07:30 часа и на обяд преди 14:00 часа, както 

и между 15:00 часа и 16:30 часа. 

Чл. 26. Учениците са длъжни да спазват дневния режим на училището. 

Чл. 27. Права на учениците: 



1. Да бъде запознат със своите права и с организацията на живота в общежитието. 

2. Да ползва материалната база на общежитието. 

3. Да участва в организираните общи мероприятия. 

4. Да дава мнения и предложения пред възпитателите по отношение на организацията 

и провеждането на цялостната дейност на общежитието; 

5. Да получава индивидуална помощ от възпитателите съобразно специалността им 

и да търси тяхното съдействие по всички възникнали въпроси. 

6. Прави подобрения в обитаваната от него стая на лични разноски с разрешение на 

директора на училището; 

7. Да бъде поощряван с материални и морални награди при активно участие в 

мероприятия, свързани с живота и дейността в общежитието. 

Чл. 28. На настанения в общежитието е забранено: 

1. Да се премества без разрешение от една стая в друга. 

2. Да размества имуществото от едно помещение в друго. 

3. Да изнася извън общежитието имущество на училището. 

4. Да променя вътрешното разпределение на жилищните помещения и да извършва 

преустройство на инсталациите. 

5. Да поставя по первазите на прозорците и други места предмети, които застрашават 

работещите и минаващите в района на общежитието. 

6. Да хвърля около сградата на общежитието, както и вътре в него каквито и да било 

предмети, материали и отпадъци, освен на определените за тази цел места. 

7. Да преотстъпва на други лица предоставената му стая и имуществото в нея. 

8. Да внася, употребява и разпространява райски газ, алкохол цигари и други 

психоактивни и упойващи вещества в общежитието и района. 

9. Да сменя патроните на вратите без знанието на възпитателите и домакина. 

10. Да допуска външни лица в общежитието с изключение на родител, брат или 

сестра след предварително уведомяване на възпитателя. 

11. Да се събира с ученици и външни лица пред входа и района на общежитието.. 

12. Тютюнопушенето в общежитието и района му. 

13. Къпането в неохранявани водни обекти и пътуването на автостоп. 

14. Съхраняването на хранителни продукти, криещи опасност от хранителни 

натравяния, развъждане на гризачи и насекоми, застрашаващи здравето на учениците. 

15. Заключването вратите на спалните помещения при наличието на хора в тях. 

16. Вземането и ползването на чужди вещи. 



17. Да сяда, стъпва, надвесва през прозорците и парапетите. 

18. Да унижава личното достойнство на живеещите, да прилага физическо и 

психическо насилие върху тях. 

19. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на възпитателите и 

да създава пречки при изпълнение на служебните им задължения, както и тези на 

останалия персонал на общежитието. 

Глава четвърта 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Чл. 29. Родителите могат да посещават общежитието с разрешение на директора в 

присъствието на учител, учител ЦДО, дежурен възпитател или помощен персонал. 

Чл. 30. Родителите са длъжни да осигурят най-необходимите вещи и медикаменти 

на децата си. 

Чл. 31. При внезапно заболяване на ученик и уведомяване от страна на училището, 

родителят е длъжен да се отзовава своевременно. 

Чл. 32. Родителите са длъжни своевременно да уведомяват по телефона класния 

ръководител, дежурния възпитател или заместник-директора УД за отсъствието или 

закъснението на ученика. 

Чл. 33. При постъпване в общежитието родителят подписва декларация за начина на 

придвижване до местоживеенето и за вида на транспортното средство, както и кои техни 

роднини имат право да вземат децата. 

Глава пета 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛЯ В ОБЩЕЖИТИЕТО 

Чл. 34. Възпитателят в общежитието застъпва на работа от 19.30 ч. вечерта до 07.30 

часа сутринта на другия ден, през което време организира и осъществява изпълнението 

на дневния режим в общежитието. 

Чл. 35. Той предава смяната на главния дежурен учител. 

Чл. 36. Дежурният нощен възпитател е длъжен: 

1. Да бодърства до завършване на работното си време. 

2. Да събужда поне 2 пъти подмокрящите се ученици. 



3. Да следи учениците да не напускат района на училището и да лягат на определените 

им легла. 

4. Да организира и контролира личния тоалет на учениците вечер, преди лягане и сутрин, 

след ставане от сън и оправяне на леглата. 

5. Да осъществява предписаното лечение на болните ученици вечер и сутрин. 

Чл. 37. В случай на внезапен инцидент, заболяване, бедствие или злополука, да 

проявява инициатива и търси съдействието на съответните органи и незабавно да 

уведоми директора на училището. 

Чл. 38. Да отразява приемането и предаването на учениците и информация за 

нощното дежурство в рапортната книга на дежурния възпитател. 

Чл. 39. Да следи за опазване на материално-техническата база и хигиената в 

общежитието. 

Глава шеста 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ХИГИЕНИСТА В ОБЩЕЖИТИЕТО 

Чл. 40. Хигиенистът в общежитието е длъжен да: 

1. Да знае и спазва Правилника за дейностите и вътрешния ред в общежитието. 

2. Ежедневно да почиства общите помещения - коридори, фоайета, стълбища, стаи, 

зали, санитарни помещения. 

3. Да прави дезинфекция на всички помещения. 

4. Периодично да измива прозорците на всички помещения в общежитието. 

5. Ежедневно да поддържа хигиената в и около общежитието. 

6. Почиства и полива декоративните цветя и растения в общежитието. 

7. Следи за повреди в различни помещения на общежитието и уведомява 

своевременно възпитателя, домакина и ръководството на училището. 

8. При констатиране на счупени или липсващи средства или материали, както и при 

възникване на авария веднага съобщава на възпитателя и директора на училището. 

9. През зимния период отговаря за опесъчаването (сол, луга) на стълбите и района 

около общежитието. 

10. Следи наличността на почистващите препарати и принадлежности за общите и 

служебните санитарни помещения, като при необходимост подава заявка към домакина 

за зареждането им. 



11. Следи, поддържа и отговаря за хигиените норми в общите санитарни 

помещения. 

12. Познава и спазва Плана за безопасност при бедствия и аварии, бедствия и 

катастрофи. 

13. Пряко подчинен е на заместник-директора АСД. 

14. Хигиенистът няма право да: нарушава правата на детето и ученика, уронва 

личното им достойнство, прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях. 

Глава седма 

АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗАТЕЛНИИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 

РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 41. Всички служители, работещи в общежитието, и децата и учениците, 

настанени в него са задължени да спазват настоящия Правилник. 

Чл. 42. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните 

актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на общежитието, 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. Предупреждение за отстраняване от общежитието; 

3. Отстраняване от общежитието. 

(2) За ученик с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и преодоляване 

на проблемно поведение. 

(3) Санкцията по ал. 1, т. 1. - ЗАБЕЛЕЖКА, се налага при установяване на до три 

нарушения на този Правилник на основание доклади на възпитателите до директора. При 

еднократно нарушение ученикът се насочва към психолога за индивидуална работа с 

него с цел превенция на проблемно поведение. Възпитателите уведомяват писмено 

класния ръководител и родителите за нарушението. Предложението за налагане на 

санкция се прави от възпитателите в общежитието, като се посочват мотивите за 

направеното предложение. Санкция „Забележка" се налага със заповед на директора, 

която се издава в 14-дневен срок от предложението. Заповедта се съобщава в тридневен 

срок от издаването й на ученика и на родителя му от класния ръководител. 



(4) Санкция по ал. 1, т. 2. - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ 

ОБЩЕЖИТИЕ, се налага при системно или грубо нарушаване на вътрешния ред на 

основание доклади на възпитателите. Възпитателите уведомяват писмено класния 

ръководител и родителите за нарушението и предложението за налагане на санкция. 

Възпитателите излагат писмено пред директора мотивите за предлаганата санкция. 

Събират се писмени доказателства, включително с обяснение от виновния/те. При 

установяване на виновността на ученика и след решение на педагогическия съвет, 

директорът издава заповед за налагане на санкцията. Санкция „Предупреждение за 

отстраняване от общежитие" се налага със заповед на директора, която се издава в 14-

дневен срок от предложението. Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й 

на ученика и на родителя му от класния ръководител. За непълнолетни ученици 

задължително се уведомяват и съответните териториални структури за закрила на детето. 

(5) Санкция по ал. 1, т. 3. - ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ ОБЩЕЖИТИЕ, се налага при поне 

един от следните условия: 

1. При изчерпване на мерките за въздействие по предходните и следващите алинеи; 

2. При последващо нарушение на този Правилник от ученици, които в една учебна 

година имат наложена санкция по „Предупреждение за отстраняване от общежитие"; 

3. Тежко провинение, с което се създава заплаха за живота и здравето на другите ученици 

или за собствения живот и здраве, както и този на служителите в училището; 

4. При упражняване на психическо и физическо насилие над ученици и служители; 

5. Внасяне и употреба на алкохол, наркотични, упойващи, ПАВ (психоактивни вещества) 

и други забранени вещества в общежитието; 

6. При кражба и насилствено присвояване на продукти и вещи на учениците, живеещи в 

общежитието и служители. 

7. При съдействие за проникване на външни лица в общежитието и създаване на безредие 

в общежитието. Възпитателите уведомяват писмено директора и излагат мотиви за 

предлаганата санкция. Събират се писмени доказателства, включително обяснение от 

виновния. Уведомяват се писмено класния ръководител и родителите. При установяване 

на виновността за ученици от училището решение за санкцията взема педагогическият 

съвет и мярката прилага директорът на училището. За непълнолетни ученици 

задължително се уведомяват и съответните териториални структури за закрила на детето. 

Чл. 43. (1) Санкциите са срочни. 

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



Чл. 44. (1) Санкция "забележка" се налага със заповед на директора по мотивирано 

писмено предложение на възпитателите, а всички останали санкции - със заповед на 

директора по предложение на възпитателите и след решение на педагогическия съвет. 

(2) Останалите мерки се налагат със заповед на директора. 

Чл. 45. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите директорът 

задължително уведомява родителя и съответните териториални структури за закрила на 

детето, (чл. 204, ал. 1 от ЗПУО) 

(2) 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. 

(3) 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 психолога на училището. 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, 

както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5) При действия на ученик, съставляващи престъпление или водещи до престъпление, 

се уведомяват писмено МВР, Прокуратурата (при непълнолетни - ДПС) и родителите. 

(6) Редът на санкциите може да бъде променен, предвид състава и тежестта на деянието. 

(7) Санкциите се заличават със заповед на директора след изтичане на срока, за който са 

наложени, или предсрочно със заповед на директора по реда, по който са наложени. 


