
 

З А П О В Е Д 

№ РД-10-119 

Пловдив, 16.10.2019 г. 

 

 На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти и във връзка с писмо с №9107-157/11.09.2019 г. на МОН 

 

НАРЕЖДАМ: 

                                                 

1. На територията на училището по време на учебно-възпитателния процес, както и 

по време на инициативи, организирани от училището да не се събират нерегламентирани 

парични средства. Извършването на подобен акт е в противоречие с чл. 9, ал. 1 от  ЗПУО, 

с който се регламентира безплатното задължително предучилищно и училищно 

образование в държавните и общински училища. 

2. Дарителски инициативи с благотворителна цел, инициирани от училището да се 

обявяват предварително на сайта на училището със задължително приложен ясно 

законоустановен регламент за дарение на паричната сума, както и целта на 

инициативата. Съобразно волята си всеки решава дали доброволно да направи дарение, 

за което да получи съответния документ за дарение, както и отчет на дарените средства. 

3.  Спазвайки законосъобразното организиране на различни прояви на извънкласни и 

извънучилищни форми, включително на ученически състезания, екскурзии и др.,  които 

не са обект на чл. 9, ал. 1 от ЗПУО, нареждам то да бъде съпроводено от предварително 

информирано съгласие на родителите чрез декларация за изявление на волята им.  

4. Не се допуска внасяне на такси за издаване документи на ученици. 

Забранявам на служителите на ОУ“Димитър Талев“ и помощният персонал да 

събират финансови средства от родителите или настойниците на учениците, посещаващи 

ОУ “Димитър Талев“ с цел  закупуване и предоставяне на: 

- материали и консумативи; 

- разходи по поддръжка и подобряване на материалната база; 

-  парични средства за обзавеждане, оборудване и ремонтни дейности. 



Всяко събиране на финансови средства на територията на училището и 

прилежащите части от учители и служители ще се счита за незаконосъобразно. При 

констатирани нарушения на Заповедта ще бъдат приложени разпоредбите на чл. 187, т. 

7 от Кодекса на труда. 

Настоящата заповед да бъде поставена на информационните табла за родителите на 

входа на ОУ “Димитър Талев“  и да се публикува на сайта www.ou-dtalev.info  

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение чрез публикуване в екипен диск „Заповеди на директора“ 2019/2020 г. 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директорите УД. 

 

ИРИНА ЧОЛАКОВА 

Директор на ОУ “Димитър Талев” 

Град Пловдив 

Зап.№РД-10-32/30.09.2019 г. 
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