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Етичният кодекс е създаден на основание чл. 175, ал.1, 2 и 3 чл. 259, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 6 от Наредба 

№ 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти на МОН и решение на 

педагогическия съвет – Протокол № 1 от 15.09.2021 г., приет от Педагогическия съвет 

на проведено заседание на 15.09.2021 г. съгласно чл. 263, ал. 1, т. 14. и утвърден със 

заповед № 2827 - 007/15.09.2021 г.  

 

Днес 28.03.2022 г. се актуализира и допълни с: 

 

1.В РАЗДЕЛ V ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИНЦИПИ  Чл.1, ал.1 се добавят: 

 

1.Равнопоставеност - изпълнение на служебните задължения по начин, който не 

допуска никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, 

народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, 

убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или 

имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или 

в международен договор, по който Република България е страна; 

2. политически неутралитет - недопускане на лични или чужди политически 

пристрастия при изпълнение на служебните задължения; 

 

      2. В РАЗДЕЛ  X  Б. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ,  

Чл. 85. (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други 

неправомерни действия в ДЗ, се допълва, както следва: 

В обществения си живот и при изпълнение на служебните си задължения 

служителите в ДГ № 161„Ласка“нямат право да се възползват от служебното си 

положение или да използват правомощията си с цел извличане на лична облага. 

Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни 

действия в ДЗ.  

 

      3. РАЗДЕЛ XIV КОМИСИЯ ПО ЕТИКА,  

 

Чл. 95  Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този 

кодекс и дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс се изменя, както 

следва: 

 

Комисията по етика е консултативен орган, разглежда сигнали и жалби, свързани 

със спазването на този кодекс и дава задължителни тълкувания на Етичния кодекс 
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. 

Чл. 97. (1) Комисията по етика разглежда постъпилите жалби най-късно в 

едноседмичен срок от постъпването им и се произнася с мотивирано становище, 

въз основа на което Директорът взима решение най-късно в едномесечен срок от 

постъпването им. Не произнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане 

на санкция се допълва със следните точки          

Т.1 В случаите, когато Комисията стигне до заключение, че съдържащите се в 

сигнала или жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява 

разглеждането, като изготвя мотивирано писмено заключение до жалбоподателя и 

до служителя срещу когото е била насочена жалбата. Дректора с писмена 

резолюция прекратява производството по сигнала, или жалбата. 

Т.2 Ако Комисията по етика констатира нарушение, подготвя становище, което 

предоставя на директора на ДГ, като преди това предостави възможност на 

служителя да отговори на обвиненията и да се защити. 

Т.3 Решението за налагане на дисциплинарно наказание се взема от директора след 

предоставянето му на убедителни доказателства, че е налице нарушение на 

настоящия Етичен кодекс. 

Т.4 Ако Комисията по етика прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните 

правомощия, или че извършеното деяние е престъпление, или административно 

нарушение, предлага на директора на ДГ да прекрати производството и да изпрати 

всички материали до компетентния орган. 

Т.5  При наличие на подаден сигнал срещу член на комисията по етика, със заповед 

на директора се определя друг член. 

 

mailto:dg161@abv.bg

