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Глава първа
Общи положения. Управление

Раздел 1

Общи положения

Чл. 1.С този правилник се уреждат организацията, дейността, управлението и
контролът на общежитието, условията и редът за неговото ползване, правата и
задълженията на педагогическия и непедагогическия персонал, на настанените
ученици и родителите.

Чл.2. Правилникът е задължителен за всички живущи, възпитатели и помощния
персонал и определя тяхната отговорност. Неспазването му е основание за налагане на
санкции на нарушителите.

Чл. 3. Настоящият правилник има за цел да осигури оптимални условия на учениците
за живеене, учене, труд и почивка. Той е неразделна част от Правилника за дейността
на училището и от Правилника за вътрешния трудов ред.

Чл. 4. Учениците, настанени в общежитието на ПГСАГ– град Благоевград,
възпитателите и обслужващия персонал имат всички права и задължения,
регламентирани в Закона за народната просвета, Правилника за прилагане на закона
за народната просвета и Правилника за дейността на училището.

Чл. 5. (1)Общежитието на ПГСАГ – град Благоевград е с капацитет 120 места и е
предназначено за трайно настаняване през учебната година на нуждаещи се от
жилищна среда ученици. Настаняват се ученици в дневна форма на обучение от
професионалната гимназия и при наличие на свободен леглови капацитет и от други
училища.

(2) За нормалното функциониране на общежитието е необходимо спазването на
хигиенно-санитарните норми и противопожарните изисквания за необходимото
противопожарно оборудване и разработени мерки за действие прибедствия и аварии.

Чл. 6.. /1/ Правилникът за вътрешния ред в общежитието регламентира изискванията
за създаване на безопасна за живота и здравето на учениците битова среда по време на
пребиваването им в общежитието. В него се посочват организацията иредът за
провеждане на учебно-възпитателен процес, за отдиха, културния живот и
гражданското им възпитание.

/2/ Отношенията между ученици, ръководство, възпитатели и обслужващ
персонал се изграждат на основата на този Правилник при взаимното уважение,
толерантност, коректност, взаимовзискателност и взаимопомощ.
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Раздел 2

Управление

Чл. 7. /1/. Общежитието на ПГСАГ – град Благоевград се управлява от директора на
гимназията, подпомаган от колективен орган включващ: възпитатели, домакин и
представители на учениците избрани на общо събрание на живеещите в него.

/2/. Директорът утвърждава с заповед настаняването на учениците в
конкретните стаи както иразместването по стаи при необходимост

/3/. Ежегодно се избира председател на методичното обединение на
възпитателите, който координира вътрешната организация и работата им.

/4/. Председателят на МО на възпитателите контролира изпълнението на плана
за възпитателна работа, попълването на дневниците, подготвя и съгласува месечните
графици за дежурствата, списъци-предложения за настаняване, при необходимост и за
разместване, доклади, отчети и др.п. по този Правилник.

/5/ Възпитателите отговарят изцяло за дейността в общежитието през времето
на своите дежурства и носят пълна отговорност за опазване живота и здравето на
учениците.

/6/ Учениците имат право да изберат помежду си по един отговорник на етаж с
координационни функции и с право на съвещателен глас в колективния орган за
подпомагане дейността на директора.

/7/ Родители, настойници или попечители имат право да оказват съдействие за
управлението на общежитието чрез създаване на родителски съвет.

/8/ Родителска срещас родители на деца в общежитието задължително се
провеждат при започване на учебната година, а  през годината по настояване на поне
половината родители.

Глава втора
Настаняване и ползване. Отстраняване

Чл. 8. Общежитието се отваря на 14 септември и работи до 15 юлипри спазване на
следния режим:

1. Общежитието работи с ученици отнеделя - 15.00 часа до събота - 07.30 часа.

2. През ваканциите, както и по време на националните празници, общежитието
се затваря.
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3. Изключения на режима на работа на общежитието се правят само след
писмена заповед на директора на професионалната гимназия при лоши
метеорологични условия и затруднено пътуване на учениците, за училищни
мероприятия, за провеждане на олимпиади и състезания и др., когато има участие на
ученици, настанени в общежитието.

Чл. 9. Настаняването в общежитието става след представяне на следните документи и
при следния ред:

А) Молба-декларация до директора, подписана от родителя и ученика за
ползване на стаята и познаване и спазване изискванията на Правилника.

Б) Молба-декларация се подава от ново приетитеучениците, желаещи да бъдат
настанени в общежитието при записването им в училище или до 15.09.

В) Ученици на ПГСАГ от VIII до XII клас, настанени в общежитието и
желаещи да ползват общежитието за следващата учебна година подават молба по
образец до края на учебната година .

Чл. 10. Ученици, които системно или грубо са нарушили правилника за вътрешния
ред на общежитието губят правото си за настаняване през следващата учебна година,
което се гласува на педагогически съвет.

Чл. 11. Ученици напускат общежитието доброволно преди края на учебната година с
подадено писмено уведомление до директора на училището с посочени причини, дата
на напускане и документ за издължени такси за домуване в общежитието.
Уведомлението се завежда във входящия дневник на училището и е част от
училищната документация. За ненавършилите пълнолетие ученици уведомлението се
подписва и от родител.

Чл. 12. Не заплащат месечен наем ученици без родители или с един родител, с
родител с трайни увреждания и с месечен доход на член от семейството под 65 % от
установената за страната минимална работна заплата за последните 6 месеца.

Чл.13. Учениците, които не заплащат наем, представят следните документи:

 заявление-декларация, подписано от ученика и родителя/настойника
 документи удостоверяващи обстоятелствата даващи право за

освобождаване-смъртен акт при починал родител;
 съдебно решение при родители лишени от родителски права или

поставени под пълно запрещение;
 експертно решение за намалена трудоспособност или степен на увреждане

над 50 %;
 документи доказващи дохода на семейството за  предходните шест месеца

от брутни заплати, включително обезщетения за временна
неработоспособност, пенсии, без добавките за чужда помощ за лица с
трайно намалена работоспособност;
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 месечни помощи и добавки по реда на Закона за семейни помощи за деца;
месечини помощи по реда на Закона за социално подпомагане;
обезщетения и помощи по реда на Кодекса за социално осигуряване, без
еднократните помощи;

 присъдени издръжки и стипендии,без получените по силата на
постановлението.

Заявлението-декларация се подписва от родителя или попечителя и към него се
прилагат съответните документи.Документите се представят в срок от един месец от
началото на учебния срок или един месец след настъпване на събитието даващо
основание за освобождаване.

Чл. 14. Напускане и отстраняване от общежитието става при:

1.Отпадане, напускане или отстраняване на ученик от училището.

2. Не плащане на такса повече от 3 месеца.

3. Преминаване в друга форма на обучение.

4. По желание на ученика, с писмена молба на родител до директора на
гимназията.

Чл. 15. Отстраняването на ученик от общежитието поради системно или грубо
нарушаване на вътрешния редстава по предложение на възпитателите и решение на
Педагогическия съвет, което се оформя със заповед на Директора с посочените
мотиви.

Чл. 16. При напускане на общежитието, учениците са длъжни да предадат стаята /и
ключовете си/ във вид, в който са я получили.

Чл.17. Ученици, отстранени от общежитието или такива с последно предупреждение
за системно и грубо нарушаване на този Правилник, не могат да кандидатстват
повторно за настаняване.

Чл.18. При отстраняване на ученик от общежитието за системно или грубо
нарушаване на вътрешния ред, писмено се уведомяват родителите или настойник и
отдела за закрила на детето, предвид че същият е възможно да попадне в рискова
ситуация.

Чл. 19. Материални условия, които се ползват в общежитието са:

- легло встая с три и две легла и необходимото обзавеждане засъхраняване на
личен багаж;   /с постелъчен материал-бельо/;

- санитарни помещения с топла вода ;

- помещение за провеждане от възпитателите на подпомагащи занятия -
самоподготовка на учениците, работа по интереси, организиран отдих - културни
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дейности, спортни игри, за празнуване на рождени и именни дни в присъствие на
възпитател.

Чл. 20. Пребиваването на ученици в общежитието се регламентира от дневен режим,
фиксирани правила за поведение на живущите и под непрекъснатото наблюдение на
дежурните възпитатели, които организират самоподготовката, отдиха и заниманията
по интереси.

Чл.21. Поддръжката на материалната база и сградния фонд на общежитието се
осъществяват от помощния персонал на училището и със средства от бюджета,
дарения чрез училищното настоятелство и собствени приходи.

Чл. 22. Ученици, виновно причинили повреди на имущество на общежитието ги
отстраняват или заплащат в 3-дневен срок.

Чл.23. Родителите могат да ремонтират и обзаведат стаите на децата си със собствени
средства, което осигурява ползването им от тях до края на престоя им в
общежитието.Ремонтът и обзавеждането не защитава ученика от освобождаване от
общежитие при системно или грубо нарушаване на реда.

Глава трета
Ред, достъп, режим и хигиенни правила

Чл.24. Достъп до общежитието имат само от живеещите в него ученици, възпитатели
и помощен персонал.

Чл.23. В стаите на общежитието могат да влизат само родители /настойници,
попечители/ на учениците и да остават в него до 20.00 часа, след разрешение и
преценка на дежурния възпитател и охраната.

Чл.24. Срещи с други роднини и близки стават във фоайето на 1-ви етаж в
телевизионния клуб.

Чл.25. Общежитието се заключва в 21,00 часа есенно-зимен период и 22,00 часа
пролетно-летния период и не се отваря до 6.00 часа сутринта.

Чл.26. Изключение за закъснение заприбиране в общежитието след 21,00 или 22,00
часа се прави вследните случай: участие в училищни тържества, колективни
посещения на концерти, театрални и други постановки, когато учениците са
придружени от учител. За същото се изисква предварително представен списък с
подпис на директора.
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Чл. 27. Дневен режим на институцията:

1. Ставане от сън: I-ва смяна 6,30 – 7,00 часа

II-ра смяна 7,30 – 8,00 часа

2. Самоподготовка: I-ва смяна 14,00 – 18,00 часа

II-ра смяна 8,00 – 12,00 часа

3. Проверка от възпитателите за хигиената и реда в помещенията:

I-ва смяна 09,00 – 11,00 часа

II-ра смяна 15,00 – 17,00 часа

4. Вечерен час: от 15.09. до 31.03. – 21 часа

от 01.04. до 30.о6 – 22 часа

5. Вечерна проверка: от 21,00 до 22,30 часа

6. Сън:                         от 22,30 до 6,30 часа

Чл. 28. За безпричинно отсъстващ ученик от вечерна проверка се уведомява по
телефон незабавно класният ръководител или родителя и се вписва в дежурния
дневник. При не изясняване на причината за отсъствие от класен ръководител или
родител дежурният възпитател уведомява дежурният в Полицията.

Чл.29. Всяка стая на общежитието се заключва, като ключ имат само учениците,
живеещи в стаята и дежурните възпитатели. Когато в стаята се намират ученици вкл.
по време на сън, същата се заключва от вътрешната страна и ключа се изважда от
патронника.

Чл.30. При регламентирано отсъствие на ученик от общежитието по семейни или
други причини, се отбелязва времето на отсъствието в специални дневници .

1. Забранява се нощуването извън общежитието във всички случаи през
учебната седмица за всички настанени в него.

2. Всички ученици, настанени в общежитието, без значени в кое училище учат,
спазват този Правилник.

Чл.31. За спазване на здравните изисквания и санитарно- хигиенните норми в
общежитието се грижат възпитателите, хигиенистките и учениците.

1. Всеки ден хигиенистката на общежитието измита, почиства и дезинфекцира
баните и тоалетните, два пъти в седмицата измива коридорите, периодично измива
прозорци, врати и почиства основно всички помещения. 2. Учениците ежедневно
почистват стаите си и сами полагат грижи за чистотата на спалното си бельо. Същите
подреждат стаите си, оправят леглата си, местата за хранене и поддържат ред в
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хладилниците. Забранява се да се държат хранителни продукти по первазите на
прозорците.В сряда се извършва основно почистване на стаите от живущите.

3. Дежурният възпитател ежедневно проверяват хигиената в стаите.
Нарушаването на хигиенните изискванията се санкционира по този правилник,
включително за системно нарушение с освобождаване от общежитието. Почистването
на тревната площ откъм югоизточната страна на общежитието се извършва в сряда
след почистване на стаите.

4. При възпитателя трябва да има аптечка с медикаменти и превързочни
материали за оказване на долекарска помощ от дежурния възпитател, само при леки
случаи. Зареждането на аптечката става по предписание на медицинското лице в
училище.

5.Не се допуска приемане на медикаменти от учениците без лекарско
предписание или от медицинското лице в училище.

7.Родителите на учениците пребиваващи в общежитието са длъжни да осигурят
най-необходимите медикаменти при необходимост от лечение  на  децата им.

Чл. 32. Всички, живеещи в общежитието са длъжни да спазват дисциплината,
противопожарните изисквания, правилата за сигурност, безопасност, хигиена и ред и
да се стараят да реализират икономии на ел. енергия, топла и студена вода и др.

Чл.33. В общежитието се забранява:

- внасянето и употребата на алкохол;

- тютюнопушене;

- внасяне, разпространение и употреба на забранени упойващи вещества;

- внасяне и употреба на взривни и огнеопасни вещества (бомбички, пиратки),
както и на всякакъв вид огнестрелни и хладни оръжия;

- лепенето по стените и мебелите на картини, плакати и др.;

- изрично се забранява надвесването от прозорците, излизането и ходене по
первазите на прозорците от външната страна, навесването над перилата на терасите,
сядането по перилата и первазите на прозорците;

- ползването на електрически уреди с открити реотани като през
отоплителния сезон се разрешава ползването на маслени радиатори;

- ползването на зарядни устройства за GSM и преносими компютри, лични
телевизори, радиоприемници и хладилници без проерка от ел.техника на училището ;

- слушането на музика при сила на звука смущаваща съседните стаи;

- свиренето на всякакъв вид музикални инструменти в стаите или на
територията на общежитието.
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Чл.34. При заболяване на ученик по време на престоя  му в общежитието се
процедира по следния начин:

1. Когато е през деня ученикът се насочва към медицинското лице в училище
или към спешен център.

2.Когато е през нощта дежурният възпитател незабавно вика Бърза помощ и
уведомява родителя.

Чл.35. Всички произшествия в общежитието се документират от дежурния възпитател
по установения ред с вписване в дневника за дежурствата, а по-тежките нарушения се
докладват писмено и устно на директора.

Глава четвърта
Права и задължения на учениците от общежитието, възпитателите и родителите

Чл.36. Ученикът, настанен в общежитие има право:

1. легло,шкафче, гардероб и кът за учене;
2. на маса за хранене и стол;
3. да получава консултации при самостоятелна подготовка;
4. да бъде защитен при накърняване на личното му достойнство,

нарушаване на човешките му права и при посегателства върху неговата
личност;

5. да дава мнения и предложения пред педагозите - възпитатели, учители и
ръководството на професионалната гимназия по проблеми на
организацията и реда в общежитието;

6. да избира и бъде избиран в управлението на общежитието;
7. да ползва телевизор и интернет в занималнята до 21.30 часа;

Чл.37. Ученикът, настанен в общежитие е длъжен:

1. С цялостното си поведение да показва култура в общуването, чувство за
такт, вежливост, любезност, деликатност и сдържаност, взаимно зачитане, уважение и
доверие както към съучениците си, така и към възпитателите и обслужващия
персонал.

2. Да поддържа ред и хигиена в стаята си и опазва имуществото вътре в нея и
в цялото общежитие.

3. Да представи адресни данни за своите родители /настойник или попечител/
и тел. за връзка при необходими контакти.

4. Да не пречи на съучениците си като не вдига шум, особено в часовете от
22.00 до06.30 часа сутринта.
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5. Да комплектова с чаршафи, одеяла и възглавница леглото си, които
периодично да сменя. Стриктно да спазва личната си хигиена.

6. Да не влиза в чужди стаи, както и на друг етаж, освен неговия.

7. Да допуска дежурните възпитатели и ръководството на училището в стаята
си, когато те правят проверки.

8. Да не позволява съученици, приятели и други външни лица да влизат в
общежитието.

9. Да не провокира конфликти със съучениците си, с възпитателите, с
обслужващия персонал и чрез диалог да постига разрешаване на възникналите
проблеми.

10. Да осигури възможност за достъп до стаята  през нощта, с оглед
осъществяване контрол от дежурния възпитател.

Чл.38. Възпитателите организират и провеждат образователно- възпитателните
дейности с учениците, настанени в общежитието, извън задължителните учебни
часове, в часовете за самоподготовка и дейности по интереси.

Чл.39. Възпитателите в своята дейност се ръководят от всички права, задължения и
забрани, определени с ППЗНП.

Чл.40. Възпитателите нямат право да допускат в работата си пряка и непряка
дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.41 Възпитателите са длъжни:

1. Да отговарят за опазване живота и здравето на учениците, настанени в
общежитието за времето на работните си смени по график, утвърден от
директора.

2. Да познават добре и да спазват стриктно нормативните документи за системата
на народната просвета, конвенцията на ООН за правата на детето, етичния
кодекс за работа с деца, Семейния кодекс и ЗЗД.

3. Да уважават гражданските права и човешкото достойнство на учениците, да не
оказват физическо и психическо насилие върху тях.

4. Да спазват Кодекса на труда и графика на непрекъснатия режим на работа /за
възпитателите се определя седмично сумарно изчисляване на работното време/.

5. Да осъществяват взаимодействие с родителите (настойниците) за постигане на
по-добри резултати в учебния и творчески процес на учениците.

6. Да поддържат редовни контакти с класните ръководители и учителите в
училището, като ги информират за поведението на техните ученици.

7. Да организират свободното време на учениците и участието им в културни,
спортни и други изяви, подпомагащи духовното им израстване и пълноценно
използване на свободното време.
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8. Възпитателят отразява присъствието на учениците в дневник, с пълна
информация за отсъствието на учениците от общежитието срещу подпис. Ако
ученик не се яви в определеното време до 22.00 часа в общежитието, съответно
се действа съгласно този Правилник - чл.28.

9. Той участва в разработването на графика за дежурствата, който след
утвърждаване от директора на училището, стриктно изпълнява.

Чл.42. Родителите имат право и са длъжни, съгласно Закона за закрила на детето,
Семейния кодекс и ЗНП:

1. Да полагат необходимите грижи за цялостно осигуряване на своите деца и
да се информират редовно от възпитателите за поведението им в общежитието и за
техния успех.

2.Да подпишат договор-декларация по определен образец, че познават и ще
спазват те и децата им изискванията на Правилника.

3. Да ремонтират и обзавеждат със свои средства стаите, в които са
настанени децата им, съгласувано с директора на училището или отговорника на
общежитието.

4. Да осигуряват на децата си учебници, пособия, храна, облекло и
необходимите за живот в общежитието материали.

5. Своевременно да осигуряват на децата си изискуемите от училището
документи, касаещи освобождаване от такси и пр.

6. Да участват в обявените от ръководството на училището родителски
срещи лично или чрез упълномощен представител.

Глава пета
Административно наказателни и заключителни разпоредби

Чл.43. Възпитатели и обслужващият персонал за нарушаване на вътрешния ред и
изискванията на ПРАВИЛНИКА се наказват съгласно Кодекса на труда.

Чл.44.Учениците носят дисциплинарна отговорност за нарушаване на Правилника на
общежитието и се наказват със наказанията предвидени в ППЗНП:

1. Забележка .

2.Извършване на дейности в полза на общежитието.

3. Предупреждение за отстраняване от общежитието;

4. Изключване /отстраняване/ от общежитието.
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Санкция по т.1 се налага при установяване на еднократни нарушения на този
Правилник от директора по предложение на възпитателите, съгласувано с класния
ръководител.

Санкция по т.2 и т.3 се налага при системно или грубо нарушаване на
вътрешния ред, което се оформя с докладна записка от възпитателя до директора с
документиране на провинението и мотиви за предлаганото наказание. Уведомяват се
писмено класният ръководител и родителите. Събират се писмени доказателства
включително с обяснение от виновния. Наказанията се налагат с заповед на директора
по предложение на педагогическия съвет.

Санкция пот.4 се налага за тежко провинение, с което се създава заплаха за
живота и здравето на другите ученици или за собствения живот и здраве, при
упражняване на насилие, употреба на алкохол, ползване на непозволени от този
Правилник материали или поведение, с което не се зачитат правата на другия, както и
след като е приложена санкция по т.3. Провинението се оформя с докладна записка от
възпитателя до директора на професионалната гимназия с документиране на
провинението и мотиви за предлаганото наказание. Събират се писмени доказателства
включително обяснение от виновния. Уведомяват се писмено класният ръководител и
родителите. За ученици на професионалната гимназия решение за санкцията взема
Педагогическия съвет и мярката прилага директорът на професионалната гимназия. За
ученици от други училища решение за санкцията взема и мярката прилага  директорът
на професионалната гимназия след съгласуване с директора на обучаващото училище.

Редът на санкциите може да бъде променен, предвид състава на деянието и
неговата тежест.

При действия на ученик, съставляващи престъпление или водещи до
престъпление, се уведомяват устно и писмено родителите, директора, МВР и
Прокуратурата.

Глава шеста
Документация и финансиране. Контрол

Чл.45. В общежитието се води следната документация:

1. Списък-разпределение на учениците по образец с: име, ЕГН, името на
родителя (настойника,попечителя), домашен адрес, с подпис на директора и печат на
училището;

2. Дневници на групите при целодневно организация на учебно-
възпитателния процес , образец 3- 63 съгласно чл. 16 от Наредба № 4 от 16 април
2003г. на МОН за документи в системата на народната просвета
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3. График за всеки месец за дежурствата в общежитието.

4.Инструктажна-тетрадка с подписите на учениците запознати с правилника
за безопастности реда в общежитието.

5.Дневник за докладите на дежурните възпитатели засягащи реда и
дисциплината в общежитието.

6.Протоколна книга за проведените заседания на МО на възпитателите.

7.Книга за нанесени щети и повреди в общежитието.

Чл.46. Общежитието се финансира от държавния бюджет чрез Министерството на
образованиетои науката. Настанените ученици заплащат месечна такса и изразходвана
над лимита електро енаргия до 15 число на месеца.

Чл.47. Контролът по изпълнението на ПРАВИЛНИКА за вътрешния ред от учениците
настанени в общежитието към професионалната гимназия, се осъществява текущо от
възпитателите.

Чл.48. Основен контрол и управление на общежитието се осъществява от директора
или от упълномощени от него длъжностни лица от училищното ръководство.

Чл.49.Правилникът може да бъде изменян от ПС.Всички заповеди на директора на
ПГСАГ, касаещи общежитието, са неразделна част от този Правилник


