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ПРАВИЛА 

ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ, 

ПОСТЪПИЛИ В 

 ОбУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

С.АПРИЛОВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Настоящите правила са утвърдени със заповед №…………………..от 

…………година на директора. 
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I. Цел на вътрешните правила 

1. Целта на настоящите вътрешни правила е да регламентират процесите на: 

• приемане, 

• регистрация, 

• насочване по компетенция, 

• извършване на проверка по сигнала или жалбата, 

• документиране на резултатите от проверката, 

• подготвяне на отговор, ако е поискан такъв, 

• архивиране. 

2. Настоящите вътрешни правила отразяват основните принципи по управление и 

обслужване на жалби и сигнали, съобразени с нормативните изисквания и при 

отчитане на съществуващите технически, организационни и човешки ресурси. 

 

II. Дефиниции 

В настоящите правила посочените дефиниции имат следното съдържание: 

1. „Жалба” - всяко изразено несъгласие, възражение или оплакване по отношение на 

дейността на училището. 

Жалбата може да е писмена или устна. 

По смисъла на тези правила не е жалба: всяка молба или искане за информация или 

разяснение, в която не се изразява недоволство, възражение или оплакване. 

Не се квалифицират като жалби и не се разглеждат изявления, съдържащи 

характеристиките на жалба в социалните мрежи (Facebook, Twitter и др.), поради 

невъзможността да бъдат надлежно идентифицирани адресатите. 

3. „Сигнал” – постъпила информация, която предупреждава, предизвестява опасност или 

нередност. 

 
III. Видове жалби 

1. В зависимост от начина на депозиране жалбите се делят на: 

а/ Писмени /изпратени по куриер или пощата, депозирани на място в канцеларията 

на училището или на имейл адреса на училището; 

б/ Устни /депозирани в среща, разговор или по телефон/. 

 
IV. Приемане на писмени жалби и сигнали 

1. След подаване на жалбите и сигналите те се регистрират в дневника за входяща 

коренспонденция и се разглеждат по реда на настоящите правила. 

2. Подадените чрез електронната поща на училището се регистрират и разглеждат 

по реда на настоящите правила, само ако жалбоподателят може да бъде идентифициран. 

 
V. Приемане на устните жалби и сигнали 

1. В случаите, в които сигнал или жалба са подадени по телефона и отговор не може 

да бъде даден непосредствено в телефонния разговор, служителят указва на лицето реда за 

подаване на писмени жалби или изготвя протокол, в който документира жалбата или 

сигнала и го входира. 

 
VI. Разглеждане на жалба или сигнал. Документиране. 

1. Получена жалба или сигнал се предоставят непосредствено след входирането им 

на директора на училището. 



3 

 

 

 

2. Директора разпорежда проверка на фактите по компетенция или осъществява 

лично такава. 

3. Проверката на фактите се документира писмено, като се прилагат и всички 

свързани с нея документи или копия на документи с гриф „Вярно с оригинала“. 

4. Всички писмени документи от т. 4 се събират в преписка, която се съхранява в 

обособен класьор в дирекцията, в сградата на Богомил 32. 

 
VII. Даване на отговор по жалба или сигнал. 

1. Отговор, ако е поискан такъв, се подготвя до адресата на жалбата или сигнала в 

писмен вид, в двуседмичен срок от постъпването му. 

2. Ако е необходимо по-дълго време за събиране на факти, обстоятелства и 

документи, срокът може да се удължи, като писмено се уведомява вносителя на 

жалба или сигнал. 

 
VIII. Архивиране. 

1.  Всички документи във връзка с регистрирани жалби се архивират след изготвяне 

на отговора до клиента. Всички жалби и кореспонденцията свързана с тях се 

съхраняват в дирекцията на училището в обособен класьор. 

2. Преписката и всички документи във връзка с регистрирани жалби се съхраняват 

в срок от 5 години от датата на регистрацията им. 

 
 

 

 

Изготвил: 

 
ВЕНЕТА ТАСКОВА  

Директор на ОБУ „Св.св. Кирил 

Методий”  


