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I. Общи положения 

Информацията е съвкупност от данни относно събития, които имат значение за 

осъществяване на дейността в ПДТГ „Димитър Хадживасилев” – гр. Свищов. Информацията е 

необходима на всички нива на дейност и е основа за осъществяване на комуникация, 

необходима за ефективно изпълнение на възложените задачи. При изпълнение на поставените 

цели и задачи администрацията създава, обработва, използва, съхранява и предоставя 

информация. 

 В училището е изградена информационна система, която дава възможност за вземане 

на правилни управленски решения, за точно и прецизно изпълнение на задълженията и за 

изготвяне на навременни и достоверни доклади относно дейността. 

 Изградената информационна система, чрез която се събира и разпространява 

информация, позволява на всяко длъжностно лице да изпълнява задълженията си. 

 Информационната система осигурява своевременно запознаване на служителите с 

точни и конкретни указания и разпореждания във връзка с техните задължения при 

осъществяване на дейността  и  вътрешния контрол. 

II. Комуникационна система. 

В ПДТГ „Димитър Хадживасилев” има изградена система за вътрешна и външна 

комуникация: 

А. Системата за вътрешна комуникация е предаване на информация от долу на горе и 

обратно по йерархията. Ръководството получава своевременна,  актуална, точна и вярна 

информация за цялата дейност на администрацията и персонала. От своя страна 

ръководството уведомява служителите каква информация му е нужна за вземане на правилни 

управленски решения. От ключово значение е доброто взаимодействие и своевременната 

информираност между служителите, намиращи се на едно йерархично ниво. Системата за 

вътрешна комуникация е разделена на две нива: вертикална вътрешна комуникация и 

хоризонтална вътрешна комуникация. Вътрешната комуникация се осъществява чрез: 

1. Технически секретар, който своевременно запознава персонала с разпореждания на 

ръководството. Персоналът представя при него докладни записки, доклади и отчети за 

дейността си пред  ръководството. 

2. Седмични оперативки, които се провеждат в понеделник за педагогическия персонал и в 

петък за административния персонал. 

3. Заседания на Педагогическия съвет и Общото събрание. Заседанията на ПС са по 

предварително приет и утвърден тематичен план график и се провеждат в ден петък. Общото 

събрание се свиква най-малко един път в тримесечието по предварително обявен дневен ред . 

4. Работни съвещания на управленски органи и по целеви структурни единици – методически 

обединения, предметни групи, постоянни комисии, Център за кариерно ориентиране и 

предприемачество и Психолого-педагогически консултативен кабинет. 
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5. Информационна система за натрупване, съхраняване и използване на знания за постигане на 

училищните цели – он-лайн продукт. Представлява база данни, в която всеки един 

учител/служител в ПДТГ може да публикува научно знание. Той е структуриран в три 

основни категории: 

 - І   Общообразователна подготовка; 

 - ІІ  Професионална подготовка; 

 - ІІІ Личностно развитие на учениците. 

 Тези три главни категории съдържат подкатегории, съответно: 

Към І-ва:  

  -    Български език и литература; 

  -    Чужди езици – немски език; 

   -  Чужди езици – английски и руски език; 

   -   Математика, информатика и информационни технологии; 

    -  Обществени науки и гражданско образование; 

    -   Природни науки и екология 

Към ІІ-ра:  

     - Счетоводство; 

     -   Финанси; 

     -   Икономика и мениджмънт  

Към ІІІ-та: 

     -  Дейност на класния ръководител; 

     -  Извънкласни дейности; 

     - Ученическо самоуправление 

 Категориите са така класифицирани с цел всеки да намери съответното място за 

публикуване на научно знание в зависимост от своята квалификация. Достъп до продукта се 

получава след предварителна регистрация. Регистрацията дава възможност за публикуване на 

материали - научни знания, както и достъп до всички публикувани знания. До всеки 

публикуван материал стои името на автора. Единствено автора може да премахва или променя 

имената на публикациите. До он-лайн продукта имат достъп само регистрираните. Продуктът 

дава възможност за натрупване и споделяне на знания за постигане на училищните цели. До 

него има достъп двадесет и четири часа, като по този начин всеки решава кога да го ползва. 

Всички потребители имат равни права и достъп .  
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7. До 30 число на месеца, счетоводител-касиерът писмено уведомява главния счетоводител и 

ОАСД за персонала, при който има промяна на придобития  трудов стаж и професионален 

опит през следващия месец. 

Б. Системата за външна комуникация е между училището с други организации от 

публичния сектор, граждани и неправителствени организации, медии и представители на 

бизнеса, както и с първостепенния разпоредител с бюджетни средства – МОН. Външната 

комуникация се осъществява чрез: 

1. Делова кореспонденция на ПДТГ по Вътрешни правила за водене, регистриране, 

обработване, съхранение и използване на документите в ПДТГ „Д. Хадживасилев”. 

2. Ползване на правно-информационна система „Сиела”. 

3. Модул „Административно-финансова дейност” по проект „Подпомагане въвеждането на 

делегираните бюджети”. 

4. Електронна страница на училището, която се поддържа съобразно регламентирани  в 

Работна инструкция за поддържане на електронна страница на ПДТГ в интернeт.   

5. Родителски срещи. 

6. Работни съвещания на ППКE. 

7. Приемно  време на директор и заместник-директор. 

5. Пресконференции и интервюта за медии.  

7. Електронен дневник.  

8. Календар за събитията /МОН/. 

9. Отговорни лица и правила за работа. 

9.1. Отговорни лица: 

9.1.1. За изготвяне – ЗДУД, ОАСД, ГУ и ПС. 

9.1.2. За въвеждане в системата – ОАСД. 

9.2. Правила за работа в системата: 

9.2.1. Календарът на събитията, които ще се провеждат през следващия месец се изготвя до 15 

число на месеца от отговорните лица, съгласно  заложени в Годишния план и плановете на 

ЦСЕ. Представя се на директора за утвърждаване. 

9.2.2. След утвърждаване от директора, ОАСД вписва информацията на указания от РУО-

Велико Търново линк. 

9.2.3. Отговорните лица спазват всички допълнително дадени указания от РУО-В.Търново. 

10.НЕИСПУО – модул „Институции“ със следните модули: 
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10.1. Модул „Подаване на данни“; 

10.2. Модул „Отсъствия на децата и учениците“; 

10.3. Модул "Характеристики на средата".“ 

11. Информационна система за училищна администрация АдминПро“ и уеб-базирана 

платформа АдминПлюс, която включва: 

11.1. Модул „Училищна документация“; 

11.2. Модул „Електронен дневник“; 

11.3. Седмично разписание aScTimetables, интегрирано към уеб-базираната платформа 

АдминПлюс; 

11.4. Платформа за споделяне на учебни материали „The Camp“, интегрирана към уеб-

базираната платформа АдминПлюс.“ 

12. Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) „Посещаемо и безопасно 

училище“. 

 

IIІ. Документи за осъществяване на системата за външна комуникация: 

Наименование на 

документа 

Основание Отговорно 

лице 

Срок за 

изпълнение 

Контрол Забележ

ка 

Декларация за НАП – 

образец № 1 „Данни за 

осигурените лица”  

Наредба Н-8/ 

29.12.2005 г. на 

МФ    

Главен 

счетоводител  

На следващия 

ден след 

възникване на 

последното 

задължение за 

внасяне на 

вноските. 

Гл. счето- 

водител 

Подписв

а се с ел. 

подпис 

на 

директор 

Документи за 

изплащане  на парични 

обезщетения за 

временна 

нетрудоспособност 

Кодекс за 

социалното 

осигуряване 

Счетоводител 

– касиер 

До 10-то число 

на месеца, 

следващ този, 

през който 

осигуреното 

лице е 

представило 

документите за 

изплащане на 

обезщетението 

Главен 

счето-

водител 

- 

Декларация-искане за 

внесени осигурителни 

вноски за изтеклия 

Договор с БТ 

гр. Свищов 

Счетоводител 

– касиер 

 

До 15 число на  

месеца 

Главен 

счетово-

дител 

- 
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месец; 

Отчетна форма за 

явяване/неявяване на 

работа; 

Предварителна 

ведомост и копие от 

разплащателната 

ведомост за изплатените 

средства за изтеклия 

месец. 

 

Технически 

секретар 

 

Счетоводител 

– касиер 

 

 

Директор 

 

Главен 

счетоводит

ел 

Месечен отчет за 

касовото изпълнение  на 

бюджета 

Писма с 

указания от 

ЗОУФООС на 

МОН  

Главен 

счетоводител 

До 5-то число 

вкл. на месеца 

следващ месеца 

за отчитане в 

електронен 

вариант; След 

проверка и 

одобряване, 

връщане по 

електронен път 

от експерт в 

ЗОУФООС 

Директор - 

Справка за изплатени 

доходи на физически 

лица по извънтрудови 

правоотношения през 

предходната година 

Чл. 73 от 

ЗДДФЛ 

Счетоводител

-касиер 

До 30.04 на 

следващата 

година 

Главен 

счетоводит

ел 

- 

Декларация за НАП – 

образец № 3 „Данни за 

осигурените лица” /за 

учениците/ 

Наредба Н-8/ 

29.12.2005 г. на 

МФ 

ЗДУД До 10 число на 

месеца 

Директор 

 

Подписв

а се с ел. 

подпис 

на 

директор 

Уведомления за НАП  КТ - чл. 62 ал.5 

и чл. 123 ал.1 

от КТ 

Технически 

секретар 

В тридневен срок 

от сключването 

или изменението 

на трудовия 

договор и в 

седемдневен 

срок от неговото 

прекратяване 

Директор Подписв

а се с ел. 

подпис 

на 

директор 

Информация за 

отсъствията на 

учениците през месеца 

/модул „Отсъствия на 

децата и учениците“ от 

НЕИСПУО/ 

Правилник за 

прилагане на 

Закона за 

семейните 

помощи за деца 

ЗДУД До 5-то число на 

следващия месец 

 

 

Дирек-тор Подписв

а се с 

ел.подпи

с на 
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чл.17 ал.6. т.1. директор 

Уведомително писмо до 

общината, където 

ученикът е включен н 

списъка на 

подлежащите на 

задължително 

училищно обучение  

Чл.173 от 

ЗПУО 

Технически 

секретар 

За ученици в 

дневна форма, 

които не са  

посещавали 

училище по 

неуважителни 

причини за 

период, по-дълъг 

от два месеца и 

за ученици в 

самостоятелна  

форма, които не 

са се явили да 

положат 

съответните 

изпити в три 

поредни сесии 

Директор - 

Уведомително писмо до  

директора на 

училището, в което се е 

обучавал. 

Чл.108 ал.6 от 

Наредба 10 от 

01.09.2016 г. на 

МОН 

Технически 

секретар 

В 3-дневен срок 

от записването 

на преместения 

ученик 

Директор - 

Заявление за 

регистрация на 

администратор на лични 

данни 

 

Чл.18 от Закон 

за защита на 

личните данни 

ОАСД При промяна на 

данните и в 7-

дневен срок от 

влизането в сила 

на съответния 

закон. 

Дирек- 

тор 

- 

Декларация или 

уведомление по чл. 15 

от ЗЗБУТ 

чл. 15 от 

ЗЗБУТ 

ОАСД До 30 април на 

следващата 

година. 

Дирек 

тор 

Подписв

а се с ел. 

подпис 

на 

директор 

Годишна данъчна 

декларация  за 

дължимия данък върху 

приходите на 

бюджетните 

предприятия 

Чл. 252 от 

ЗКПО  

Главен 

счетоводител 

До 31 март на 

следващата  

година 

Директор Подписв

а се с ел. 

подпис 

на 

директор 

Отчет за заетите лица, 

средствата за работна 

заплата и други разходи 

за труд – НСИ 

Чл.20 от Закон 

за статистиката 

Главен 

счетоводител 

Определен от 

НСИ 

Директор Подписв

а се с ел. 

подпис 

на главен 

счетовод

ител 
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Отчет за училищата  Чл.20 от Закон 

за статистиката 

ОАСД Определен от 

НСИ 

Дирек 

тор 

- 

Обобщена информация 

за всички разходвани 

средства във връзка с 

обществени поръчки на 

стойност по чл.14, ал.3 и 

ал.4 от ЗОП  (по образец 

на АОП) – изпраща се в 

АОП. 

чл.44, ал.10 от 

ЗОП 

Главен 

счетоводител  

До 31 март всяка 

година следваща 

отчетната. 

Директор  

Информация за сключен 

договор – изпраща се в 

АОП 

Чл.44, ал.7 от 

ЗОП 

Главен 

счетоводител 

Седем дневен 

срок от 

сключване на 

договора 

Директор - 

Информация за сключен 

договор за обществена 

поръчка– изпраща се в 

АОП 

Чл.44, ал.1 от 

ЗОП 

Главен 

счетоводител 

До седем дни 

след сключване 

на договора 

Директор - 

Отчет за положен 

извънреден труд през 

календарната година 

Чл. 149 ал.2 от 

КТ 

ОАСД 

/при 

отсъствие 

гл.счетоводит

ел/ 

До 31 януари на 

следващата 

календарна 

година 

Директор - 

Сметка за изплатени 

суми и  Служебна 

бележка 

Чл. 45, ал.4 от 

ЗДДФЛ 

Счетоводител

-касиер 

/при 

отсъствие 

гл.счетоводит

ел/ 

При поискване 

от лицето, 

придобило 
дохода, а когато 

лицето не е 

поискало 
издаването им - в 

срок до 15 април 

на следващата 
година. 

Главен 

счетоводит

ел 

 

- 

Декларация по чл.55, 

ал.1 от ЗДДФЛ за 

дълживи данъци 

чл.55, ал.1 от 

ЗДДФЛ и 

чл.201, ал.1 от 

ЗКПО 

гл. 

счетоводител 

До края на 

месеца, следващ 

тримесечието 

Директор Подписв

а се с ел. 

подпис 
на 

директор 

Данни от доставчици и 

получатели на течни 
горива по чл.118, ал.10 

от ЗДДС 

чл.18, ал.10 от 

ЗДДС 

гл. 

счетоводител 

В деня на 

доставката 

Директор Подписв

а се с ел. 
подпис 

на 

директор 

Годишен отчет  за 

изпълнението на 

програмите по чл.12 от 

Закона за енергийна 
ефективност 

чл.12 от ЗЕЕ гл. счетово- 

дител 

До 30.01. на 

календарната 

година 

Дирек 

тор 

- 
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 Списък - образец № 1 

 

- подаване на данни за 
началото на учебната 

година; 

 
 

- при промяна в данните 

чл.13, ал. 5 от 

Наредба № 8 за 

за 

информацията 

и документите 

за системата на 

предучилищно

то и 

училищното 

образование 

ЗДУД - до 30.09 всяка 

календарна 

година; 
 

- от 1-во до 5-о 

число на месеца, 
следващ месеца 

на промяна. 

Дирек 

тор 

Подписв

а се: 

1/ главен 
счетовод

ител; 

2/ 
директор

. 

Уведомително писмо за 

размера на платения 

годишен отпуск, който 

има право да ползва 
през календарната 

година всеки служител 

Чл. 37а от 

Наредба за 

работното 

време, 

почивките и 

отпуските 

технически 

секретар 

До 30.01. на 

календарната 

година 

Директор 

- 

Информация за 

свободните места за 

ученици до утвърдения 
училищен и държавен 

план-прием 

Чл.104 ал.2 от 

Наредба 10 от 

01.09.2016 г. на 

МОН 

ЗДУД в тридневен срок 

от 

освобождаването 
на мястото 

Дирек 

тор 

Изпраща 

се чрез 

линк 

https://1

drv.ms/x

s/s!AuP

Kl2kuW

CrJ5nU

RTt3za8

nvg0Ay 

на РУО и 

се 

актуализ

ира в 

сайта на 

училище

то 

Ежемесечна справка до 

РУО – Велико Търново  

писмо №9107-

27/17.01.2018 г. 

на МОН; писмо 

с вх. №1191/ 

25.01.2018 г. от 

РУО – В. 

Търново и 

писмо с 

входящ 

№2895/04.07.20

18 г. от РУО – 

В. Търново 

ЗДУД  До пето число на 

месеца, ако 

ученици от 

ПДТГ през 

предходния 

месец са 

участвали в 

организиран 

отдих в базите на 

„Ученически 

отдих и спорт“ 

ЕАД и при всяко 

пътуване на 

ученици. 

Директор Линк за 

информа

ция за 

ученичес

ки 

пътувани

я: 

 

https://go

o.gl/form

s/4Pb04It

gn2rOJN

xj2 

https://1drv.ms/xs/s!AuPKl2kuWCrJ5nURTt3za8nvg0Ay
https://1drv.ms/xs/s!AuPKl2kuWCrJ5nURTt3za8nvg0Ay
https://1drv.ms/xs/s!AuPKl2kuWCrJ5nURTt3za8nvg0Ay
https://1drv.ms/xs/s!AuPKl2kuWCrJ5nURTt3za8nvg0Ay
https://1drv.ms/xs/s!AuPKl2kuWCrJ5nURTt3za8nvg0Ay
https://1drv.ms/xs/s!AuPKl2kuWCrJ5nURTt3za8nvg0Ay
https://1drv.ms/xs/s!AuPKl2kuWCrJ5nURTt3za8nvg0Ay
https://goo.gl/forms/4Pb04Itgn2rOJNxj2
https://goo.gl/forms/4Pb04Itgn2rOJNxj2
https://goo.gl/forms/4Pb04Itgn2rOJNxj2
https://goo.gl/forms/4Pb04Itgn2rOJNxj2
https://goo.gl/forms/4Pb04Itgn2rOJNxj2
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Информация за 

неосигурено 

задължително 

присъствие на ученици 

за повече от пет учебни 

часа или за повече от 

три дни 

Постановление 

№ 100 от 8 юни 

2018 г. за 

създаване и 

функциониране 

на механизъм 

за съвместна 

работа на 

институциите 

по обхващане и 

включване в 

образователнат

а система на 

деца и ученици 

в задължителна 

предучилищна 

и училищна 

възраст 

ЗДУД Ежемесечно, до 

15-то число за 

предходния 

месец 

Директор - 

 

Всяко отговорно лице попълва и отговаря за верността на подадената информация в 

съответния документ. При отсъствие на директора, подписването с електронен подпис се 

извършва от главния счетоводител. При подаване на невярна информация носи 

дисциплинарна отговорност. Електронният подпис на директора и електронният подпис на 

главния счетоводител се съхраняват в каса в каб. № 3. 

Настоящият Механизъм за получаване на вътрешна и външна информация в ПДТГ 

„Димитър Хадживасилев” е утвърден със заповед № 57/15.09.2016  година на директора на 

ПДТГ, актуализиран със Заповед № 143/02.10.2017; със заповед №896/13.02.2018 г.; променен 

със заповед №1183/04.04.2018 г. и заповед №1575/05.07.2018 г. на директора на ПДТГ, 

актуализиран със Заповед № 138/04.10.2018. 

 

 


