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ГРАФИК КЪМ 
ПЛАН 

ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
НА ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО АСД 

За учебната 2022/2023 г. 
 
І. ЦЕЛ  НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ     
 
           Подпомагане на директора при организирането и контрола на 
административната дейност в училището и спазването и изпълнението на 
основните административни актове и изисквания 
 
II. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ  
                            

1. Работата на непедагогическия персонал (дейността на обслужвашия и 
помощния персонал) 
          2. Воденето и съхраняването на документацията по трудово-правните 
отношения с персонала.   
          3. Снабдяването на училището  с учебна и училищна документация, 
необходима за учебния процес, с учебни технически средства и материали 
          4. Изпълнение на текущи и основни ремонти 
          5. Опазване, ремонтиране, разширяване и обогатяване на материално-
техническата база в училището 
 6. Спазване Правилника за вътрешния трудов ред, Правилника за 
здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд и 
Правилника на училището 

7. Подобряване финансовото състояние на училището. 
8. Контрол по спазване изискванията  за безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд. 
9. Спазване на изискванията на Районна здравна инспекция/РЗС/ и 

РС”Пожарна безопасност и защита на населението” при работа в учебно 
заведение. 

10. Контрол на  спазването на въведени хигиенни  условията  с цел 
предпазване от заразяване с COVID-19 в СУ „черноризец Храбър“. 

11.Контрол по спазване на сключените договори с наематели на 
помещения в училищната сграда и в двора на училището. 



 

 
III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ 
 

Контралната дейност се осъществява по изготвен от заместник-директора 
по АСД календарен план. 
 
 
ІV. ФОРМИ НА ОТЧЕТ 
 

1. Резултатите от контролната дейност се отразяват в книга за контрола. 
2. Докладване пряко на Директора на училището. 
3. Информация пред педагогическия съвет. 

           
 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ 
УЧЕБНА 2022/2023 г. 

 

№ ДЕЙНОСТ СРОК КОНТРОЛИРА 

І С постоянен характер: 

1. Проверка състоянието на МТБ постоянен Касиер-домакин 

2. Проверка работата по ремонта на 
училищната  сграда, текущи ремонти.   

постоянен Работник 
поддръжка 

3.        Контрол по спазването на Инструкцията по 
охрана на труда  

постоянен Преподаватели и 
служители 

4.       Проверка правилното водене и съхранение 
на касова и учебна документация 

постоянен Техн. секретар,   
касиер-домакин,  
ЗД АСД 

5. Контрол по изпълнението на календарния 
план на училището от целия персонал 

постоянен Неизпълнените 
мероприятия се 
прехвърлят за 
следващ месец 

6. Контрол по спазване на трудовата 
дисциплина и работното време 

постоянен Помощен и 
обслужващ 
персонал, 
преподаватели 

7. Контрол върху отчитане на наемите от 
фирмите  

всяко 10 ч. 
на месеца 

Фирмите - 
наематели 

8. Проверка на поддържаната хигиена в 
училищната сграда и дворните площи 

постоянен Касиер-домакин, 
пом. персонал, 
раб. поддръжка 

9. Контрол на  спазването на въведени 
противоепидимични мерки в условия на 
COVID-19 

постоянен Касиер-домакин, 
ЗД АСД 

10. Проверка спазването на изискванията на 
Правилника за вътрешния трудов ред и 
разпоредбата на Кодекса на труда от 
непедагогическия персонал 

постоянен Непедагогически 
персонал 

11. Проверка на правилно водене на книгата за 
електрозахранването в сградата на 

постоянен Обслужващ 
персонал 



 

образование 

12. Проверка на пропускателния режим в 
училище 

постоянен Преподаватели и 
служители 

13. Проверка спазването на длъжностните 
характеристики и изпълнението на 
възложената работа на обслужващия 
персонал 

постоянен Обслужващ 
персонал 

14.  Провеждане на учебни евакуациии до 28.10.2022 
до 31.03.2023 

ЗД АСД 

 
 
м.ДЕКЕМВРИ 

1. Проверка наличието на училищни пособия 
и материали и необходимостта от 
закупуването на нови 

05.12.2022 Касиер-домакин 

2. Проверка на подготовка на коледните 
тържества 

09.12.2022 Пом.персонал, 
организатори 

3. Контрол по почистването на училищния 
район за Коледните и Новогодишни 
празници 

09.12.2022 Пом.персонал, 
касиер-домакин 

4. Проверка на поддържаната хигиена в 
училищната сграда и дворните площи 

23.12.2022 Комисия, ЗД АСД  

м.ЯНУАРИ 

1. Проверка състоянието на корпусите след 
коледната ваканция 

13.01.2023 Пом.персонал, 
касиер-домакин 

2.     Контрол за проведените инструктажи по 
безопасност и хигиена на труда, 
противопожарна охрана, безопасност на 
движението и обучението на учениците 

13.01.2023 Кл. ръководители, 
преподаватели по 
химия,  физика, 
физическа 
куртура   

3. Проверка в/у съхранението на училищната 
документация 

27.01.2023 Главен 
счетоводител, 
технически 
секретар, касиер-
домакин 

м.ФЕВРУАРИ 

1. Контрол по събиране на молби-декларации 
за стипендии за втория срок 

17.02.2023 Комисия-ЗД АСД, 
главен 
счетоводител, 
кл.ръководители 

2. Проверка на поддържаната хигиена в 
училищната сграда и дворните площи 

24.01.2023 Комисия, ЗДАСД  

м. М А Р Т 

1. Проверка за правилното водене и 
съхранение на училищния архив 

17.03.2023 Техн. секретар и 
касиер-домакин  

2. Провеждане учебна евакуация  31.03.2023 Ученици, учители, 
персонал 



 

м. А П Р И Л 

1.     Контрол за проведените инструктажи по 
безопасност и хигиена на труда, 
противопожарна охрана, безопасност на 
движението и обучението на учениците 

21.04.2023 Кл. ръководители, 
преподаватели по 
химия,  физика, 
физическа 
куртура   

2. Подготовка за Великденските празници 07.04.2023 Отг.за украсата и 
конц.програма 

3. Контрол по почистването на района за 
Великден 

28.04.2023 Касиер-домакин, 
пом.персонал 

м. М А Й 

1. Подготовка честването на 24 май 18.05.2023 Комисия по 
провеждане 

2. Подготовка за честването на патронния 
празник 

31.05.2023 Комисия по 
провеждане 

3. График за подготовка на МТБ съгласно 
изискванията на РЗИ за учебната 
2022/2023г. 

31.05.2023 Касиер-домакин 

м.Ю Н И 

1. Проверка на състоянието на училищното 
имущество 

23.06.2023 Касиер-домакин 

2. Проверка съхранението на учебно-
техническите средства 

23.06.2023 Касиер-домакин 

 3. Проверка  на работата на “УН”и воденето 
на книгата за дарения 

30.06.2023 УС на УН, касиер 

м.Ю Л И 

1. Проверка на картотеката по трудово-
правните отношения и личните дела на 
персонала 

14.07.2023 Касиер-домакин, 
ЗД АСД, главен 
счетоводител 

 
 
Всички констативни протоколи изготвени от  ЗД АСД се вписват с пореден 
номер в книгите за контролна дейност. 
 
 
 
 
 
Изготвил:..................... 
Камелия Йорданова, ЗДАСД 

 
 
 
 
 
 


