
 

 

 

 

 

 
 

ИЗВЕСТИЯ ЗА ГЛОБА 
 

Отсъствие от училище – член 444 от Закона за 

образованието от 1996 г. Информация за родители и 

настойници 

Въведение 

Законът дава на местния орган и на други определени органи правомощия да налагат глоби, 

когато се смята, че родител/настойник не е спазил законовото си задължение да осигури редовно 

присъствие в училище за своето дете. Намаляването на отсъствията от училище е основен 

приоритет на национално и местно равнище, защото пропускането на училище влошава 
резултатите на учениците и нарушава установения в училището ред и учебния процес за всички 

останали. 

 
Какво представляват известията за глоба 

Родителите/настойниците извършват престъпление, ако детето им не посещава училище редовно, 

като отсъствията се класифицират като „неизвинени“ (unauthorised). В зависимост от 
обстоятелствата, тези случаи може да доведат до съдебно преследване съгласно член 444 от 
Закона за образованието от 1996 г. 

 
Известието за глоба е алтернатива на съдебния процес. Когато родител/настойник заплати 

глобата, той може да избегне съдебния процес и налагането на наказателна присъда. 

 

Размер на глобата 

Размерът на глобата в известията е 120 бр. паунда, но ако глобата бъде заплатена в рамките на 
21 дни от датата на издаване, сумата е 
60 бр. паунда. 

 

Начин на връчване 
Известията за глоба винаги се изпращат по пощата с първа класа до Вашия дом и се издават на всеки от 
двамата родители/настойници по отделно за всяко едно дете. 

 
Критерии за издаване на известие за глоба 

Общинският съвет на Ланкашир прие кодекс за поведение, в който са определени 

обстоятелствата, при които може да се използват известия, като например: 

 
 неизвинено отсъствие (включително отсъствие с благоволението на родителите); 
 бягане от училище; 
 постоянно закъсняване** за училище; 
 неизвинено пътуване по време на учебния срок; 
 забавяне на връщането при извинено пътуване. 

 
При всички положения, преди да се прибегне до издаване на известие за глоба, един ученик 
трябва да има най-малко 5 учебни дни/10 занимания с неизвинени отсъствия на срок или 7 учебни 

дни/14 занимания с неизвинени отсъствия в рамките на 2 последователни срока. 

 
 
 



 

 
* Терминът „родител“ по отношение на едно дете или младеж включва всяко лице, което не е родител на детето, но 

носи родителска отговорност за него, или на когото са поверени грижи за детето. 

 

** постоянно закъсняване се отнася за ученици, които идват на училище след приключване на проверката за присъствие. 



 
 

Предупреждения 

При неизвинено отсъствие и постоянно закъсняване** ще получите писмено предупреждение за 
възможността да Ви бъде издадено известие за глоба. В него ще бъде включено копие от 
присъствията на детето Ви. В предупредителното писмо ще се посочва, че следва период на 
наблюдение от 15 учебни дни, през който детето Ви не може да има неизвинени отсъствия от 
училище, като в противен случай ще Ви бъде издадено известие за глоба. 

 
В случай на неизвинено пътуване се издава предупреждение, при условие че навреме е съобщено 

за планираното отсъствие. Това означава, че в някои случаи може да бъде наложена глоба без 
изпращане на предупреждение. 

 
Обжалване 

В закона не се предвижда право на обжалване след издаване на известие за глоба. При 

получаване на предупреждение или известие за глоба обаче можете да представите своето 

становище, ако желаете (вж. „Често задавани въпроси“ за повече информация). Сроковете за 

известието за глоба не могат да бъдат удължавани или спирани, докато становищата се 

разглеждат от училището. 

 
Плащане 

Подробностите за начина на плащане се посочват в известието за глоба. Имайте предвид, че 

плащането на части или чрез вноски не е възможно при глоба. Не се изпращат напомняния. 
 

Последствия при неплащане 

Разполагате със срок от 28 дни, считано от получаване на известието, за да платите пълния размер 

на глобата, след което в повечето случаи органът е длъжен да внесе производство в местния съд 

заради първоначалното престъпление — неосигуряване на редовно присъствие в училище на 
дете. 

 
При неплащане на глоба ще бъдат изпратени допълнителни писма относно съдебното 

производство. В някои случаи може да не се налага присъствие в съда; в съдебните документи, 

които ще получите, ще бъде разяснена процедурата и какво трябва да направите. 

 

Ако бъдете осъдени, това може да доведе до издаване на поредица от присъди, 
включително глоби в размер до 2 500 бр. паунда и/или до три месеца лишаване от свобода. 
В зависимост от обстоятелствата може да бъдат наложени други разпореждания, като 
съдебни заповеди за възпитателни мерки за родители или присъда за безвъзмезден труд 
в полза на обществото.  Възможно е да бъде разпоредено да заплатите и други разходи. 

 

Плащането на глобата Ви освобождава от потенциалната отговорност да бъдете осъдени през този 

период.  В зависимост от обстоятелствата обаче при последващо лошо присъствие, което не се 

покрива от съответното известие за глоба, може да бъде разгледана възможността за завеждане 

на съдебен процес. 
 

Ако имате притеснения относно присъствието на детето си, трябва да се свържете с училището, 

за да обсъдите вариантите за помощ. 

 
 
 
 



 
** постоянно закъсняване се отнася за ученици, които идват на училище след приключване на проверката за присъствие 

(отбелязано с U в дневника) 

 

Актуализирано през август 2018 г. 



ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО ИЗВЕСТИЯТА ЗА ГЛОБА 

Моят съпруг/моята съпруга/партньор също получи известие за глоба за едно и също 
престъпление – означава ли това, че и двамата трябва да платим глобата? 
Да. Известие за глоба може да бъде връчено на всички родители на едно дете заради това, 
че не са осигурили неговото редовно присъствие в училище. Всяко известие за глоба се издава 
индивидуално на всеки от родителите, за всяко отделно дете, като всички глоби трябва да 
бъдат платени, за да се избегне съдебен процес. 

 
Моят партньор получи известие за глоба, но той/тя не е родният баща/родната майка на 
детето ми – налага ли се той/тя да плати въпреки това? 
Да. Терминът „родител“ по отношение на едно дете или младеж включва всяко лице, което 
не е родител на детето, но носи родителска отговорност за него, или на когото са поверени 
грижи за детето, т.е. живее със и има ежедневен контакт с детето. 

 

За моето дете са издадени три известия за глоба – по едно за всеки роден родител и едно за 
доведения родител – правилно ли е това? 
Да. Както беше посочено по-горе, всички родители може да получат известие за глоба за 
това, че не са осигурили редовното му присъствие в училище, а терминът „родител“ по 
отношение на едно дете или младеж включва всяко лице, което не е родител на детето, но 
носи родителска отговорност за него, или на когото са поверени грижи за детето. Това 
означава, че по едно известие за глоба отговорност може да носят няколко души. 

 

Аз съм леля/чичо/баба/дядо/приятел – защо е издадена глоба и на мен? 
Както беше посочено по-горе, терминът „родител“ по отношение на едно дете или младеж 
включва всяко лице, което не е родител на детето, но носи родителска отговорност за него, 
или на когото са поверени грижи за детето, т.е. живее със и има ежедневен контакт с 
детето. 
Получили сте известие за глоба, защото сте посочен(а) като родител на детето съгласно 
Закона за образованието. 

 
Получих известие за глоба за неизвинено пътуване, но смятам, че пътуването трябваше да 
бъде извинено, тъй като обстоятелствата са извънредни/иначе присъствието на детето ми е 
отлично/моето дете има високи резултати/това е първият път, в който не пращам детето си на 
училище – мога ли да обжалвам известието за глоба? 
В закона не се предвижда право на обжалване на известие за глоба. 
Директорът преценява дали едно отсъствие се смята за изключение и дали да бъде вписано 
като извинено съгласно Указанията за отбелязването на отсъствия на учениците на 
Министерството на образованието. Всички въпроси относно отказа на училището да 
извини едно пътуване или решението на училището да поиска издаване на известие за глоба 
следва да бъдат отправяни към директора по неофициален път или до ръководния орган чрез 
процедурата на училището за спазване на нормативната уредба. 
Правният отдел на местния орган по въпросите на присъствието в училище не може да 
отговаря на въпроси, свързани с процедурите на училищата за вземане на решения – всички 
подобни запитвания ще бъдат препращани към училището. 

 
Детето ми отсъстваше, защото беше болно. Защо ми е издадена глоба? 
В преписа относно присъствието може да видите отсъствията, отбелязани като 
неизвинени, заради които е издадена глобата. Училището взема решението за това дали да 
извини дадени отсъствия за предполагаема болест или не. Ако не сте съгласен(а) с 
решението на училището, следва да отнесете проблема до директора по неофициален път 
или до ръководния орган чрез процедурата на училището за спазване на нормативната 
уредба. 
Правният отдел на местния орган по въпросите на присъствието в училище не може да 



отговаря на въпроси, свързани с процедурите на училищата за вземане на решения – всички 
подобни запитвания ще бъдат препращани към училището. 

 

В момента съм в контакт с ръководството на училището за решението им да не одобрят/да 
поискат да бъде издадена глоба заради пътуване на детето ми. Ще бъде ли спрян срокът за 
плащане на тази глоба, докато въпросът се разглежда? 



Съгласно разпоредбите за известията за глоби не се допуска сроковете за плащане да бъдат 
спирани или удължавани. Тъй като глобата вече е наложена, докато въпросът Ви се 
разглежда, все пак ще трябва да платите глобата в указания срок, за да избегнете 
завеждане на съдебно дело. Ако решението за неизвинение на отсъствието, заради което е 
наложена глобата, бъде отменено, сумата може да Ви бъде възстановена. 

 

Смятам, че известието за глоба съдържа грешки. Налага ли се да платя въпреки това? 
Дори ако смятате, че глобата съдържа съществени грешки, не бива да я пренебрегвате, 
защото продължавате да сте отговорни за плащането ѝ. Следва да се свържете възможно 
най-скоро с издаващото длъжностно лице (съдебния служител), който ще може да разгледа 
въпроса и да Ви каже дали глобата ще бъде отменена и/или преиздадена, и дали ще 
продължите да я дължите. 

 
Как да платя глобата? 
Можете да заплатите глобата онлайн с карта тип MasterCard, Maestro, Visa, Electron и Solo 
на адрес: www.lancashire.gov.uk/online/pn. Пригответе известието за глоба, тъй като ще 
трябва да въведете номера му. 
Друг вариант е да попълните отрязъка в долната част на известието и да го изпратите 
или доставите до местния орган на посочения адрес заедно с чек или пощенски запис (postal 
order) за съответната сума. 

 

Как да разбера дали сумата, която изпращам по пощата, е получена? 
Съдебният служител ще Ви изпрати писмо, за да Ви уведоми, че плащането Ви е било получено. 

 
Трябва ли да изпращам нещо друго заедно със сумата, ако плащам по пощата? 
Трябва да изпратите отрязъка за плащането от долната част на известието за глоба или 
да напишете своето име и името на ученика на гърба на чека или пощенския запис. Ако не 
можем да разберем кой заплаща глобата и за кой ученик се отнася плащането, няма да 
бъдете освободени от отговорността си за престъплението и ще бъде заведено дело срещу 
Вас. Може да Ви бъде по-лесно да платите онлайн на адрес: www.lancashire.gov.uk/online/pn. 
Пригответе известието си за глоба, тъй като ще трябва да въведете номера му. 

 
Какво става, ако загубя известието за глоба? 
Можете да заплатите по пощата. Моля, впишете своето име и името на ученика, за който 
се отнася глобата, на гърба на чека или пощенския запис. Ако имате нужда от помощ, се 
обадете на тел. 01772 534950. 

 
Трябва да заплатя повече от едно известие за глоба и искам да платя по пощата. Трябва ли да 
изпратя отделни чекове/пощенски записи или може да изпратя само един чек/пощенски 
запис, за да платя глобата? 
Може да използвате един чек или пощенски запис, за да заплатите за няколко глоби. Не 
забравяйте да посочите информацията за плащането, от която да разберем кои глоби 
плащате. 

 

Не мога да си позволя да платя глобата. Мога ли да платя на вноски? 
Съгласно разпоредбите за известията за глоба не се допуска плащане на части и затова 
глобите следва да бъдат заплащани в пълен размер в указания в известието срок. 

 
Дадох известието си на друг човек, който да плати от мое име, но той не го е направил и срокът 
е изтекъл. Продължавам ли да нося отговорност? 
Да. Вие носите отговорност за известието за глоба, което Ви е издадено. Дори ако поради 
някаква причина глобата не бъде заплатена, случаят ще бъде заведен за съдебно 
преследване. Разчитането на друго лице да плати глобата Ви не е уважително оправдание в 
съда. 

http://www.lancashire.gov.uk/online/pn
http://www.lancashire.gov.uk/online/pn

