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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Осигуряват се за безвъзмездно ползване: 

1.1. по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет 

– за всеки ученик от I до IV клас; 

1.2. по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от 

V до VII клас. 

2. Закупените и предоставени учебници и учебни помагала - част от учебния комплект по 

т. 1, се използват от учениците със следната продължителност на ползване: 

2.1. за учебните помагала - една учебна година; 

2.2. за учебниците за I клас - една учебна година; 

2.3. за учебниците за II - VII клас - три учебни години. 

3. Учебници за безвъзмездно ползване от учителите се осигуряват от училището. За 

ползването, съхранението, отчетността им и тяхното движение отговаря домакинът.  

4. Средствата за закупуване на учебниците и учебните комплекти се осигуряват от 

бюджета на Министерството на образованието и науката за съответната година и се 

предоставят по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет община Лом, 

финансиращ училището. 

 

І. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ. 

СРОКОВЕ 

 

1. Доставените безплатни учебници и учебни помагала се приемат от касиер-домакина на 

училището и се заприходяват,  съхраняват се в библиотеката на училището. 

2. Касиер-домакинът разпределя наличните и получените ученици и учебни комплекти за 

учебната година по класове. 

3. В срок до не по-късно от седем работни дни преди началото на учебната година 

класните  ръководители, по изготвен от директора на училището график, приемат от 

касиер-домакина с приемателно-предавателен протокол (Приложение № 1), 

комплектите учебници и учебни помагала за началото на учебната година, съобразно 

броя на учениците в паралелката. 

4. Приемателно-предавателният протокол по ал. 3 се изготвя в два екземпляра – за класния 

ръководител и за счетоводството, и съдържа: 

- дата на предаването; 

- клас и класен ръководител; 

- наименование на учебника, учебните комплекти; 

- предоставено количество – брой; 

- забележка – за отразяване на конкретни данни при необходимост; 

- име и фамилия, подпис на касиер-домакина и класния ръководител при предаването; 

- име и фамилия, подпис на касиер-домакина и класния ръководител при предаването 

/връщането на учебниците/. 

5. В срок до не по-рано от седем и не по-късно от два работни дни преди началото на 

учебната година, класните ръководители разпределят учебниците и учебните 

комплекти на учениците от класа, като изготвят списък на класа с подробно отразяване 

на наименованието на учебниците и учебните комплекти в антетката и надпис срещу 

всеки подлежи ли на връщане (Приложение № 2). След изброените учебници 

задължително се цитира следния текст: „Учениците са длъжни да полагат грижи за 

съхраняване на учебниците. Когато ученикът не върне учебник или при връщането му 

се установи, че поради неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е 

негоден за следваща употреба, родителите (настойниците) на ученика или класният 

ръководител възстановяват учебника или неговата стойност”. Срещу имената на 
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всеки ученик се отразяват дата на предоставянето и подпис на ученика за получил, 

подпис на родител за запознат.  

6. Оригиналният екземпляр се съхранява от класния ръководител, а заверено от директора 

с подпис и печат ксерокопие се предоставя в счетоводството за съхранение. 

7. След приключване на процеса по предоставяне на учебници и учебни комплекти, 

касиер-домакинът изготвя обобщена справка за предоставените количества по класове 

и налични количества в склада. Екземпляр от справката се предоставя на директора и 

главния счетоводител. 

8. Класният ръководител и касиер-домакинът отговарят за своевременното снабдяване на 

новозаписан ученик с комплект учебници и учебни помагала. 

 

ІІ. НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ІІ-VІІ КЛАС 

 

1. Класните ръководители са длъжни да спазват постановление № 79 от 13.04.2016 г.  

2. Класните ръководители информират родителите (настойниците) на първата родителска 

среща относно реда за получаване и връщане на предоставените за безплатно ползване 

от училището учебници и учебни помагала по време на учебни занятия и в края на 

учебната година. 

3. Учениците, които ползват безплатни учебници и учебни помагала са длъжни да полагат 

грижи за тяхното опазване.  

4. Учениците са длъжни да подвържат учебниците си в началото на учебната година и да 

ги пазят здрави.  

5. Те нямат право да пишат и рисуват в тях, да оцветяват, да драскат, да късат страници 

или по някакъв друг начин да повреждат книжното тяло и текста в него.  

6. Разрешава се писане и оцветяване само в учебниците и учебните помагала със срок на 

годност една година.  

7. При груби нарушения на изискванията за опазване на учебниците и учебните помагала, 

както и при случаи на тенденциозно и злонамерено повреждане или унищожаване, 

класният ръководител е длъжен да уведоми родителите, както и да докладва на 

директора.  

 

ІІІ. РЕД ЗА ВРЪЩАНЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ И НЕИЗПОЛЗВАНИТЕ УЧЕБНИ 

ПОМАГАЛА. СРОКОВЕ 

 

1. В случай на преместване на ученик в друго училище по време на учебната година, 

преди издаване/получаване на удостоверение за премествате ученикът връща 

учебниците, което се отразява в протокол. НЯМА ДА БЪДЕ ИЗДАВАНО 

удостоверение за преместване на ученик, който не е предал получените учебници и 

учебни помагала – както през учебната година, така и след края на учебните занятия.  

2. В края на учебната година учениците с изключение на първокласниците, са длъжни да 

върнат на училището учебниците, за които е определен срок за ползване, по-дълъг от 

една учебна година, и неизползваните учебни помагала. 

3. В края на учебните занятия директорът на училището издава заповед за определяне на 

ред и на график за връщане на предоставените учебници от учениците и класните 

ръководители на касиер-домакина. Със заповедта се определя състав на комисия по 

оглед и приемане на учебниците. 

4. Класните ръководители организират учениците да представят учебниците пред 

комисията, според определения график. 

5. За дейността си комисията изготвя протокол. 

6. Случаите на липсващи или предаване на учебници в недобро състояние се отразяват, 

както следва: клас, трите имена на ученика, учебника, подпис на ученика и класния 
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ръководител. Председателят на комисията вписва липсата на съответния брой учебници 

в списъка на класа за предоставените учебници. 

7. При приключване на дейността си, членовете на комисията подписват протокола и го 

предоставят на директора. 

8. При установени нередности класните ръководители информират родителите.  

9. След извършената проверка от комисията за годността на учебниците, класният 

ръководител ги връща на касиер-домакина, като преброява количествата и отразява 

броя им в графата на приемателно-предавателния протокол (Приложение № 3). Същият 

се подписва от касиер-домакина и класния ръководител и се отразява датата на 

връщане на учебниците в склада. Данните се отразяват на двата екземпляра – за 

класния ръководител и за счетоводството. 

10. След приключване на процеса по връщане на учебниците, касиер-домакинът изготвя 

обобщена справка за количествата по класове, видове учебници и налични количества в 

склада. Екземпляр от справката се предоставя на директора и главния счетоводител. 

 

IV. ПРАВИЛА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ. МЯСТО НА 

СЪХРАНЕНИЕ 

 

1. Учебниците и учебните помагала се съхраняват в библиотеката на училището в 

посочения в ПМС № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване на безвъзмездно 

ползване на познавателните книжки, учебници и учебни комплекти срок.  

 

V. РЕД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОВРЕДЕН ИЛИ ЗАГУБЕН 

УЧЕБНИК/УЧЕБНО ПОМАГАЛО 

 

1. Санкции се налагат съгласно чл. 2, ал. 4 от Постановление № 79 от 13.04.2016 г. на МС, 

ако при връщането на учебник се установи, че е негоден за следваща употреба.  

2. В случай, че ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради 

не полагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, 

родителите (настойниците) възстановяват учебника или неговата стойност в 

училището.  

3. Стойността на учебник, унищожен, изгубен или станал негоден за ползване се заплаща 

в касата на училището. За получената сума касиер-домакинът издава приходен ордер.  

4. Реализираните икономии при закупуването на учебниците и учебните комплекти и 

възстановените средства по реда на т. 3 може да се използват само за закупуване на 

учебници, учебни помагала, както и на учебна литература за училищната библиотека. 

 

VІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА УЧЕБНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕТО.  
 

1. Получените в училището безплатни учебници и учебни помагала се съхраняват в 

библиотеката на училището. 

2. За целта в счетоводството се съхранява необходимата документация - приемо-

предавателните протоколи, договорите, заявките.  

 

Приложения: 1. Приемателно-предавателен протокол – Приложение № 1 

     2. Приемателно-предавателен протокол – Приложение № 2 

                          3. Приемателно-предавателен протокол – Приложение № 3 
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Приложение № 1 

 

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

 

 Днес, ………………...г. ………………………………………………….…….., 

класен ръководител на ……. клас прие от Валя Ангелова, касиер-домакин, комплект 

учебници и учебни помагала за …….. клас, както следва: 

 

Наименование на 

учебника/учебното помагало 

Предоставено 

количество (брой) 

Забележка  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

Приел:              Предал: Валя Ангелова 

              (име и фамилия, подпис)                                                          (име и фамилия, подпис) 
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Приложение № 2 

 

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

 

 Днес, ………………...г. ..………………………………………………….…….., 

класен ръководител, предаде на учениците от …………… комплект учебници и учебни 

помагала за …….. клас, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на учебниците. Когато 

ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради не полагане на 

грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите 

(настойниците) на ученика или класният ръководител възстановяват учебника или 

неговата стойност.” 

Име на ученика Дата на 

предоставяне 

Получил  

(подпис на ученик) 

Запознат  

(подпис на родител) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

 

Класен ръководител: 

                                      (име, фамилия, подпис) 
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 Приложение № 3 

 

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

 

 

 Днес, ………………... г. Валя Ангелова, касиер-домакин, прие от 

………………………………………………….…….., класен ръководител на ……. клас, 

комплект учебници и учебни помагала за …….. клас, както следва: 

 

Наименование на 

учебника/учебното помагало 

Предоставено 

количество (брой) 

Забележка  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

Приел:  Валя Ангелова                     Предал:  

              (име и фамилия, подпис)                                                          (име и фамилия, подпис) 

 

 


