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Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Настоящият правилник определя организацията и реда за провеждане на процеса 

на обучение, възпитание и социализация в СУ с продаване на немски език “Фридрих Шилер” - 

Русе, конкретизира правата и задълженията на училището, на директора, на педагогическите 

специалисти, учениците и техните родители, съобразно Закона за предучилищното и училищното 

образование и подзаконовите актове по прилагането му. 

(2) Правилникът урежда отношенията в процеса на обучение, възпитание и социализация 

при пълно зачитане и уважение на човешката личност.  

Чл. 2. Правилникът е задължителен за директора, заместник-директорите, учителите, 

другите педагогически специалисти, служителите в училището, учениците, както и за техните 

родители. 

 

 

Глава втора 

УЧИЛИЩЕ 

 

Чл. 3. (1) СУПНЕ “Фр. Шилер“ – Русе еобщинско училище и се финансира чрез бюджета 

на Община Русе. 

(2) СУПНЕ “Фр. Шилер“ – Русе е  неспециализирано училище според вида на 

подготовката, в което се осигурява общообразователна, разширена и профилирана подготовка. 

(3) СУПНЕ “Фр. Шилер“ – Русе е средно училище според етапа и степента на образование 

и осигурява условия  на учениците за завършване на основно и средно образование. 

(4)  СУПНЕ “Фр. Шилер“ – Русе е дневно училище, в което могат да се организират дневна, 

индивидуална и самостоятелна форма на обучение. 

(5) Образованието като процес в СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе включва обучение, 

възпитание и социализация. 

(6)Участницте в образователния процес в СУ с преподаване на немски език „Фр. Шилер” 

– Русе  са  учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и 

родителите. 

(7) Образованието в СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе се реализира в съответствие със следните 

принципи: 

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищно и 

училищно образование; 

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 

усвоените компетентности на практика; 

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик; 

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование; 

5. запазване и развитие на българската образователна традиция; 

6. хуманизъм и толерантност; 

7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 

8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 

иновациите; 

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование; 

10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация; 
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11. ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на 

образованието. 

Чл. 4. (1) Основните цели на училищното образование в СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе  са: 

1. интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и 

подкрепа на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите 

му; 

2. съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална 

реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие; 

5. ранно откриване на заложбите и способностите на всеки ученик и насърчаване на 

развитието и реализацията му; 

6. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и отговорното 

гражданско участие; 

8. формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин; 

9. формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания; 

10. познаване на националните, европейските и световните културни ценности и 

традиции; 

11. придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденции и 

техните взаимовръзки; 

12. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, правилата, 

отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

(2) СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе провежда политика за повишаване на качеството на 

образованието и предотвратяване на ранното отпадане на учениците от училище. 

Чл. 5.(1) Учениците ползват правото си на образование в СУПНЕ Фр. Шилер” – Русе.   

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. 

Чл. 6.(1) Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст 

и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст 

на детето. 

(2) Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на 

навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, 

удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. 

(3) Началото на училищното образование може да се отложи с една учебна година, когато 

здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, установено по ред, 

определен в държавния образователен стандарт за предучилищното образование. 

Чл. 7. (1) Задължителното училищно образование в СУПНЕ Фр. Шилер” – Русе е 

безплатно за учениците. 

(2) Училищното образование е безплатно и след задължителната училищна възраст за: 

1. българските граждани; 

2. гражданите на друга държава член; 

3. гражданите на трети държави: 

а) с разрешено постоянно пребиваване в страната; 

б) получили право на дългосрочно или продължително пребиваване в страната, както и 

за членовете на техните семейства; 

в) приети по актове на Министерския съвет; 

г) приети по международен договор, в който този въпрос е уреден; 

д) за които това е предвидено в специален закон; 

е) търсещи или получили международна закрила в страната. 
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(3) На малолетните и непълнолетните чужденци, търсещи или получили международна 

закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява безплатно образование и 

обучение в държавните и в общинските детски градини и училища в Република България при 

условията и по реда за българските граждани. 

(4) Правото на безплатно образование се упражнява, като не се заплащат такси за 

обучението, осигурявано със средства от държавния бюджет, и се ползва безплатно материалната 

база за обучение и за развитие на интересите и способностите на учениците. Не се заплащат такси 

и за явяване на държавни зрелостни изпити с цел придобиване на средно образование. 

(5) Извън случаите по ал. 2 граждани на трети държави, навършили задължителната 

училищна възраст, се обучават в СУПНЕ Фр. Шилер” – Русе срещу заплащане на такси в размер, 

определен с тарифа, одобрена от Министерския съвет. 

Чл. 8. (1) Образованието в СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе е светско и не допуска налагането 

на учениците на идеологически и религиозни доктрини.  

(2) В СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе религиите се изучават в исторически, философски и 

културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети. 

(3) В СУПНЕ „Фр. Шилер” – Русе може да се изучават религии във факултативните учебни 

часовете, ако училищните учебни планове предвиждат това и ако има достатъчно желаещи за 

образуване на груп/а/и, съгл. актуалните нормативни изисквания за пълняемост на групи и 

паралелки. Обучението по учебния предмет "религия", ако се разкрие такова, се извършва 

съгласно инструкция, издадена от министъра на образованието и науката. 

Чл. 9. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите 

предпочитания и възможности в училище по негов избор, доколкото в ЗПУО и в подзаконовите 

актове по прилагането му не е предвидено друго. 

(2) Изборът по ал. 1 за малолетните се извършва вместо тях и от тяхно име от техните 

родители, а за непълнолетните – от учениците със съгласието на техните родители. 

Чл. 10.(1) Обучението и възпитанието на децата и учениците в СУПНЕ „Фр. Шилер” - Русе 

се провежда на книжовен български език. 

(2) В СУПНЕ „Фр. Шилер” - Русе, се изучават два чужди езика, учебни предмети се 

преподават на немски език, ако това е предвидено с училищния учебен план. 

(3) Учениците, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си език 

в училището, съгласно държавното образователно изискване за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план. 

(4) Майчин език по смисъла на ЗПУО е езикът, на който детето общува в семейството си. 

Чл. 11. (1) СУПНЕ “Фр. Шилер“ - Русе осъществява своята дейност въз основа на 

принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като: 

1. определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната; 

2. урежда устройството и дейността си с този правилник в съответствие с ЗПУО и 

подзаконовите актове по прилагането му; 

3. избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на качествено 

образование; 

4. определя свои символи и ритуали в съответствие с принципите на националната 

идентичност и култура, както и свое униформено облекло и други отличителни знаци; 

5. участват в национални и международни програми и проекти, подпомагащи дейности в 

областта на образованието. 

(2) Автономията на включва и правото да определят профилите, както и самостоятелно да 

избира и съставя свои учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от 

потребностите на учениците и да определя учебните предмети. 

Чл. 12. СУПНЕ “Фр. Шилер“ – Русе е юридическо лице със: 

1. седалище – гр. Русе; 

2. официален адрес – ул. „Измаил“ № 2  

3. банкова сметка: BG07IORT73793100034000 

4. шифър по Булстат 000521474 

Чл. 13.(1) СУПНЕ “Фр. Шилер“ - Русе притежава обикновен собствен печат и печат с 

държавния герб; 
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(2) Печатът с изображение на държавния герб в СУПНЕ “Фр. Шилер“ - Русе се полага 

върху следните документи: 

1. свидетелство за основно образование; 

2. диплома за средно образование; 

3. удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование; 

 (3) Печат с изображение на държавния герб се полага и върху приложенията и 

дубликатите на документите по ал. 2. 

 

 

Глава трета 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО КАТО ИНСТИТУЦИЯ 

 

Чл. 14. (1) СУПНЕ „Фридрих Шилер” гр. Русе, като институция в системата на 

училищното образование: 

1. осигурява подкрепа за личностно развитие на учениците съвместно с държавните и 

местните органи и структури и доставчиците на социални услуги; 

2. разработва и прилага цялостни политики за: 

 подкрепа за личностно развитие на учениците; 

 изграждане на позитивен психологически климат. 

Чл. 15. (1) На учениците в СУПНЕ „Фридрих Шилер”се предоставя обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. 

(2) Подкрепата за личностно развитие осигурява подходяща физическа,психологическа и 

социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците. 

(3) Условията и редът за предоставяне на подкрепа за личностно развитие са разписани в 

Глава Седма, Раздел V от настоящия правилник. 

 

 

 

Раздел I 

Изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в 

училище 

 

Чл. 16.За целите, свързани с изграждане и поддържане на позитивен организационен и 

психологически климат и на подходяща психологическа среда в училищеи за създаване на 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ има: 

1. Екичен кодекс на работещите с деца. 

2. Етичен кодекс на училищната общност. 

Чл. 17. Етичният кодекс на работещите с деца се приема и актуализира на общо събрание 

на СУПНЕ „Фридрих Шилер“.  

Чл. 18. (1) В разработването на Етичния кодекс на училищната общност участват един 

представител на обществения съвет, един представител на ученическия парламент и членовете на 

Етичната комисия (четирима педагогически специалисти и един представител на 

непедагогическия персонал). 

(2) Етичният кодекс по ал. 1 се изготвя след създаване на обществен съвет към училището, 

по достъпен и разбираем за учениците начин. 

(3) Етичният кодекс по ал. 1 се приема на заседание на педагогическия съвет от членовете 

на педагогическия съвет, представители на обществения съвет, на училищното настоятелство и 

на ученическото самоуправление. 

(4) След приемане на Етичния кодекс по ал. 1, той се утвърждава от директора на 

училището със заповед и се поставя на видно място в училищната сграда и се публикува на 

интернет страницата на училището. 

Чл. 19.(1) СУПНЕ „Фридрих Шилер“ осъществява дейности по превенция на тормоза и 

насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение, като тези 
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дейности са израз на общата воля и координираните усилия на всички участници в 

образователния процес. 

(2) Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза инасилието са 

подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно отучилищната общност и 

включват: 

1. изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката; 

2. разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното иинтеркултурното 

образование в часа на класа, в заниманията по интереси; 

3. партньорство с родителите; 

4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищнатаобщност. 

Чл. 20. (1) Основен принцип при изграждането на училищната политика за 

противодействие на тормоза в училище е прилагането на цялостен училищен подход, полагане на 

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза исъздаване на по-сигурна 

училищна среда. 

(2) Училищната политика за противодействие на тормоза в училище се реализира на 

равнище училище и на равнище клас, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват 

дейности по превенция и интервенция (реакция). 

(3) Дейностите по превенция и интервенция се разработват въз основа на Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно 

образование и на алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от министъра наобразованието и 

науката. 

(4) Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение се 

изразява във включване на отделни ученици в съответни дейности по чл. 45 от Наредбата за 

приобщаващото образование за въздействие върху вътрешната мотивация, както и оказване на 

психологическа подкрепа. 

Чл. 21.(1) Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение имат за цел изграждане на позитивен организационен и психологически климат в 

училище, включително чрез психологическа подкрепа, чрез поощряване на учениците с морални 

и материални награди за високи постижения в образователната дейност, в занимания по интереси 

и за приноса им към развитието на институционалната общност при условията и реда, описани в 

Глава седма УЧЕНИЦИ, Раздел VІI в настоящия правилник. 

(2) Психологическата подкрепа по ал. 1 е насочена към учениците, педагогическите 

специалисти и родителите. 

(3) Психологическата подкрепа се осъществява от педагогически съветник и психолог и 

включва: 

1. създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички 

участници в образователния процес; 

2. предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за 

преодоляване на проблемното поведение на учениците; 

3. извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция; 

4. работа със средата, в която е ученикът – семейството, връстниците. 

Чл. 22. За неизпълнение на задълженията, определени в Закона запредучилищното и 

училищното образование, в нормативни актове по неговотоприлагане и в правилника за 

дейността на училището, след изчерпване на останалитемеханизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване напроблемното поведение на учениците може да се 

налагат санкции, които са разписани в Глава Седма, Раздел VІІIот настоящия правилник. 

Чл. 23. СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе предоставя условия за равен достъп до 

образование за ученицитеи чрез осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда, 

достъпност наинформацията и комуникацията, достъп до учебните планове и програми, 

технически средства, специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда, 

дидактически материали, методики и специалисти, като част от дейностите по осигуряването на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците (ДПЛР). 



12 

 

Чл. 24. Достъпната физическа среда включва осигуряване на подходящи условия, 

използване и прилагане на иновативни подходи и съвременни технологии за архитектурна и 

физическа достъпност, които в най-голяма степен да отговорят на потребностите на учениците. 

Чл. 25. Достъпна архитектурна среда се осигурява най-малко чрез: 

1. входни и комуникационни пространства; 

2. помещения и пространства за общо ползване; 

3. санитарно-хигиенни и спомагателни помещения. 

Чл. 26. Общодостъпните помещения в сградите се свързват чрез достъпен маршрут. 

Чл. 27. Специализирана подкрепяща среда се осигурява според възможноситите на 

училището, при спазване на изискванията на чл. 104, ал. 4 от Наредбата за приобщаващо 

образование. 

Чл. 28. Достъпността на информацията и комуникацията при възможност включва 

осигуряване на: 

1. достъп до видовете средства за информация и комуникация (телефони, таблети, 

компютри, интернет и др.); 

2. достъп до информация за правата и задълженията на учениците, за предлаганите 

дейности и програми за обучение и представянето им в достъпен формат; 

3. достъпност на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти чрез 

осигуряване на разумни улеснения според индивидуалните потребности на учениците; 

4. достъпна мултимедийна образователна среда, специализирани софтуерни продукти, 

аудио-визуални средства, алтернативни форми за комуникация и за предаване на информация на 

ученици с увреден слух и с нарушено зрение. 

Чл. 29. Достъпът до учебните програми и учебното съдържание се гарантира от: 

1. осигуряването на въвеждаща и продължаваща квалификация на педагогическите 

специалисти за работа с ученици със специални образователни потребности; 

2. насърчаването на екипната работа в образователните институции и споделянето на 

добри практики на приобщаващо образование; 

3. осигуряването на консултиране на учениците и на родителите/представителите на 

учениците/лицата, които полагат грижи за учениците, и подкрепа на учителите за прилагане на 

техники и стратегии на обучение, за управление на образователния процес в класната стая и за 

използването на подходящи обучителни материали; 

4. предоставянето на подкрепа за личностно развитие на учениците за осигуряване на 

непрекъснатост при преминаването през различните етапи и степени наобразование; 

5. адаптирането на учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на  

учениците със специални образователни потребности; 

6. осигуряването на помощни средства и технологии за образователно приобщаване; 

7. осигуряването на терапевтична подкрепа и рехабилитация на учениците; 

8. използването на подходящи обучителни материали и учебни помагала. 

Чл. 30. (1) Отговорност на директора на училището е да заяви пред регионалната комисия 

за организиране и провеждане на национално външно оценяване и пред регионалната комисия за 

организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити в регионалното управление на 

образованието, съответно по чл. 61 и 94 от Наредба № 11/01.09.2016 г. на МОН за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.), необходимите разумни улеснения 

за учениците, които имат необходимост от такива, за да участват в националното външно 

оценяване и в държавните зрелостни изпити. 

(2) Тези улеснения може да включват: 

1. осигуряване на удължено време за провеждане на изпита; 

2. осигуряване на изпитни материали на брайлов шрифт или на уголемен шрифт, с 

помощта на компютър или на компютър със синтетична синтезаторна реч или провеждане на 

устен изпит; 

3. осигуряване на учители консултанти; 

4. самостоятелна зала по преценка на ЕПЛР. 

(3) Улеснения по ал. 2 може да се осигуряват и за участието на ученици, които се нуждаят 

от такива, в олимпиади и състезания. 
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РазделII 

Планиране и осъществяване на училищния прием 

 

Чл. 31.(1) Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна 

година: 

 броя на паралелките в І и V клас; 

 броя на местата, в паралелките в І и V клас съобразно стандарта за физическа среда 

и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата 

и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на 

институциите. 

 промяна броя на паралелките в останалите класове и свободните места в тях; 

 класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден 

Чл. 32.Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на броя на 

учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда и 

информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие и съобразно информационната система и стратегията на 

общината.  

Чл. 33.(1) За осъществяване на приема в първи клас Община Русе разработва система за 

прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на 

детето, и определя прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. 

 (2) При спазване на водещия критерий децата, за които е подаденозаявление за приемане 

в училището, се разпределят в следните групи: 

1. първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район научилището и 

постоянният/настоящият им адрес не е променян в последните над 3 години преди подаване на 

заявлението; 

2. втора група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район научилището повече 

от 1 година, но постоянният/настоящият им адрес е променен в периода през последните от 1 до 

3 години преди подаване на заявлението; 

3. трета група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район научилището, но 

постоянният/настоящият им адрес е бил променен презпоследната една година преди подаване 

на заявлението; 

4. четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на 

училището към деня на подаване на заявлението. 

(3) За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес,който е по-

благоприятен за ученика. 

(4)Деца, чиито братя или сестри до 12 годишна възраст са ученици в същото училище, се 

разпределят в първа група по ал. 2, т. 1 независимо от постоянния/настоящия адрес. 

(5) Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите 

в ал. 2, като първо се приемат децата от първа група. 

(6) Когато с броя на децата в определена група по ал.2 се надхвърля броятна местата, 

определени с училищния план-прием, децата в тази група сеподреждат според следните 

допълнителни критерии: 

1. дете с трайни увреждания над 50 %; 

2.  дете с един или двама починали родители; 

3. други деца от семейството, над  12 годишна възраст, обучаващи се в училището; 

4. дете от семейство с повече от две деца; 

5. други критерии, определени от общината, които са свързани с достъпа до образование 

и не са дискриминационни. 

Чл. 34. (1) Училищният план-приемза предстоящата учебна година се утвърждава със 

заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на 

интернет страницата на училището.  
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(2) Директорът до 10 април  информира началника на регионалното управление на 

образование и финансиращият орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата 

учебна година. 

Чл. 35.(1) Когато броят на местата за първи клас в проекта на училищния план–прием е 

по–голям от броя на децата в прилежащия район за обхват на училището от списъка по чл. 37 

ал.1, които следва да постъпят в първи клас, преди утвърждаването на училищния план–прием 

директорът, след съгласуване с финансиращия орган, задължително информира началника на 

РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация на всички ученици. 

(2) Информацията по ал. 1 включва: 

 1. възможността за осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците 

от I до IV клас, както и за учениците от V до VII клас; 

 2. наличната материално-техническа база;  

 3. обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд. 

 (3) Въз основа на информацията по ал. 2 началникът на регионалното управление на 

образованието своевременно изразява становище по проекта на училищния план-прием.  

(4) При утвърждаването на училищния план-прием директорът е длъжен да се съобрази 

със становището на началника на регионалното управление на образованието по ал. 3.  

Чл. 36. (1) За изпълнение на училищния план-прием директорът със заповед определя 

училищна комисия, която приема заявления за прием в I и/или за преместване в V клас и извършва 

всички дейности по приема на учениците. 

(2) Комисията по ал. 1 съобразно спецификите на обучението разработва критерии за 

прием  преместване в V клас, в случай че постъпилите заявления са повече от свободните места. 

Времето на подаване на заявлението не е критерий. 

(3) Директорът утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок до 

началото на учебната година.  

Чл. 37.(1) Над утвърдения училищен план-прием може да се приеме ученик в I клас, ако:  

1. постоянният или настоящият адрес на детето е променен след изтичане на срока за 

подаване на заявление за участие в приема по чл. 33 от друго населено място в прилежащия район 

на училището;  

2. условията на физическата среда на училището позволяват това;  

3. при приема по чл. 33 са били приети всички заявили желание за участие деца от групите 

по чл. 33, ал. 2, т. 1 - 3 включително. 

 (2) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на 

директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по чл. 61, ал. 4 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, приета с ПМС № 219 от 2017 г. (ДВ, бр. 81 от 2017 г.).  

(3) Ако броят на учениците в паралелките от I клас в училището е определен при условията 

на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование, когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със 

заповед на директора на училището, ако е получено разрешение на министъра на образованието 

и науката по чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование.  

Чл. 38.(1) В срок до 31  януари  СУПНЕ „Фридрих Шилер“ получава от Община Русе  

списък на децата с включен постоянен/настоящ адрес от прилежащия район за обхват на 

училището, които следва да постъпят в I клас. 

(2) В срок до 15 септември училището изпраща в Община Русе сведение за децата, 

записани в I клас към момента. 
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Раздел III 

Планиране на държавния план-прием 

 

Чл. 39. (1) Държавният план-прием определя за СУПНЕ„Фридрих Шилер“ като 

неспециализирано училище броя на местата, на които се приемат ученици в VІІІ клас в 

паралелките за профилирана подготовка. 

Чл. 40. С държавния план-прием се определя:  

1. броя на паралелките в училището;  

2. броя на местата в паралелките;  

3. профилите; 

Чл. 41. (1) Предложението за приема в училището се изготвя по образец, определен от 

министъра на образованието и науката, и е съобразен с:  

1. анализ на изпълнението на план-приема за предходните три години;  

2. наличната материално-техническа база;  

3. възможността за обезпечаване на обучението с педагогически специалисти; 

Чл. 42. (1) Броят на местата в паралелка се определя съобразно изискванията на ДОС за 

финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното 

осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 43. (1) Изготвянето и утвърждаването на държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 

от ЗПУО включва следното:  

1. до 15 януари на текущата учебна година директорът на училището представя на 

началника на регионалното управление на образованието мотивирано предложение относно броя 

на паралелките, броя на местата и профилите.  

(3) До 3 май на интернет страница на регионалното управление на образованието се 

публикува утвърденият план-прием за всички училища в областта.  

(4) Утвърденият план-прием се обявява в училището и на интернет страницата му. 

 

 

Раздел IV 

Държавен прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното 

и училищното образование 

 

Чл. 44. (1) Дейностите по приема на ученици в VІІІ клас се организират от началника на 

регионалното управление на образованието  

(2) Министърът на образованието и науката преди началото на учебната година със 

заповед определя графика на дейностите по приемане на ученици. 

(3) Министърът на образованието и науката в срок до 31 март със заповед определя 

организацията на дейностите по приемане на ученици и утвърждава образци на документи, 

необходими за организиране на дейностите по приемане на ученици. 

Чл. 45.(1)За определените с държавния план-прием места в VІІІ клас могат да 

кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на 

кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината 

на кандидатстване. 

(2) За места, определени с държавния план-прием в VIII клас, могат да кандидатстват и 

ученици от училища на чуждидържави, които в годината на кандидатстване успешно са 

завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по редана 

Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението научениците. 

Чл. 46.(1)Приемането на ученици в VIII клас по чл. 145, ал. 2 ЗПУО се извършва въз основа 

на желанията на учениците и при отчитане на резултатите от националното външно оценяване, 

които се включват като балообразуващ елемент. 

(2) Учениците по ал. 1 участват в класирането за определените с държавния план- прием 

места в VІІІ клас според бала и желанията, посочени в заявлението за кандидатстване по 

низходящ ред. 
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(3) Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища. 

Чл. 47. (1) Балът за класиране на учениците след завършено основно образование се 

формира като сбор от следните елементи:  

1. броя точки от националното външно оценяване по български език и литература и по 

математика, като по решение на педагогическия съвет на приемащото училище се избира или 

удвояване на двата резултата от националното външно оценяване, или утрояване на един от 

резултатите от националното външно оценяване. 

2. оценките по два предмета, изучавани в VII клас от свидетелството за основно 

образование, превърнати по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите 

от обучението на учениците. 

(2) Балообразуващите учебни предмети по ал. 1, т. 2 се определят с решение на 

педагогическия съвет. 

(3) Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по български 

език и литература или по математика, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от 

националното външно оценяване по предмета, по който не се е явил, се приема за нула точки. 

(4) Балообразуването по ал. 1 се обявява от директора на училището в регионалното 

управление на образованието до 15 януари. 

(5) Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на 

олимпиадата по български език и литература и/или на олимпиадата по математика, имат право да 

участват в класирането с максимален резултат вместо резултата от национално външно 

оценяване. 

(6) Учениците от училища в чуждидържави по чл. 45, ал. 2 участват в класирането за 

определените по държавен план-прием места в VIII клас с правата и задълженията на учениците 

от системата на предучилищното и училищното образование. Балът им за класиране се формира 

при условиятана чл. 57 и 58 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование, като вместо оценките от свидетелството за основно образование се 

включват оценките по съответните учебни предмети от удостоверението за признаване по чл. 110, 

ал. 1 отНаредба № 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите отобучението на 

учениците. 

(7) В случаите по ал. 6, когато балообразуващ предмет е български език илитература, 

история и цивилизации, география и икономика и в документа запризнаване няма вписана оценка 

по тези предмети, лицето участва в класирането със съответните оценки от документа по чл. 105, 

ал. 2 от Наредба№ 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 

научениците - ако разполага с такъв. 

(8) Извън случаите по ал. 7, когато в документа за признаване няма вписана оценка по 

балообразуващ учебен предмет, лицето участва в класирането с оценката си от положен 

приравнителен изпит по реда на чл. 32,ал. 1, т. 4 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за 

оценяване на резултатитеот обучението на учениците. 

Чл. 48. Над утвърдения план-прием може да се приемат:  

1. близнаци в паралелката, в която един от тях е приет по реда и условията за приемане на 

ученици в VІІІ клас. 

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание ако отговаря на 

условията по чл. 55 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. 

Чл. 49. (1) Изпитите за проверка на способностите се полагат на територията на областта, 

в която учениците са завършили VII клас, в определено от началника на регионалното управление 

на образованието училище.  

(2) За полагане на изпит за проверка на способностите учениците подават заявление до 

началника на регионалното управление на образованието.  

(3) Когато в областта не е предвидено провеждането на определен изпит за проверка на 

способностите, учениците го полагат на територията на избрана от тях друга област, която 

провежда такъв изпит. 

(4) Подаденото заявление от ученика се препраща по служебен ред на началника на 

регионалното управление на образованието, където ученикът ще полага изпита. 
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Чл. 50. (1) За участие в държавния план-прием в VІІІ клас учениците успешно завършили 

VІІ клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните 

документи:  

1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;  

2. копие на свидетелство за завършено основно образованиеза ученици от училища от 

друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването; 

3. документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че 

ученикът е класиран на първо, второ или на трето място на националния кръг на олимпиадата по 

български език и литература в VII клас и/или на олимпиадата по математика в VII клас, съдържащ 

резултата от съответното състезание, когато кандидатът се ползва от правото си. 

4. копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища 

в чужди държави по чл. 45, ал.2. 

(2) Заявлението и документите се подават на длъжностни лица и на места, определени от 

началника на регионалното управление на образованието. 

(3) При подаване на копията на документите по ал. 1 учениците представят оригиналите 

им за сверяване на място от длъжностните лица. 

Чл. 51. (1) Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в 

регионалното управление на образование в три етапа. 

(2) Приемащите училища предават на началника на регионалното управление на 

образованието списъците със записаните ученици, заявленията за участие във второ класиране и 

информация за свободните места. 

Чл. 52. (1) По решение на началника на регионалното управление на образованието и след 

анализ на приема, когато след трети етап на класиране записаните в някоя паралелка са под 

норматива за минимален брой ученици, по изключение държавният прием може да се извършва 

до 10 септември, ако има ученици, които не са приети. 

(2) Приемането на ученици по ал. 1, както и допълване на утвърдените паралелки до 

максималния брой ученици се организира от училището, за което директорът създава комисия за 

класирането им по определени критерии съобразно вида на образованието и на спецификите на 

обучението. 

(3) Резултатите от попълването на местата по ал. 2 се обявяват в училището и в 

регионалното управление на образованието до 11 септември. 

Чл. 53. Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава до 14 

септември реализирания държавен прием за VIII клас по училища за паралелките за профилирана 

подготовка в средните училища; 

Чл. 54. Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават 

следните документи:  

1. заявление до директора;  

2. оригинал на свидетелство за основно образование по чл. 130, ал. 1 от ЗПУО или на 

удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища на чужди държави 

по чл. 45, ал. 2; 

Чл. 55.След реализиране на държавния план-прием по чл. 142, ал. 3 от ЗПУО директорът 

на училището до 20 септември уведомява писмено директорите на училищата, в които са се 

обучавали записаните ученици. 

 

 

 

 

Раздел V                                                                                                                                                                                                                                                  

Преместване на ученици 

Чл.56.(1)Условията и редът за преместването на ученици от и в СУПНЕ „Фридрих Шилер“ 

като неспециализирано общинско училище се определя от чл.102 до чл. 110 от Наредба 

№10/1.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование. 
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(2) Преместването в друга паралалка на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ се извършва по 

следния ред: 

1. Подаване на писмено заявление от родител на ученика до директора на СУПНЕ 

„Фридрих Шилер“; 

2. Директорът издава заповед за преместване на ученика в друга паралелка при наличие 

на свободни места. 

Чл. 57. Преместването на ученици се извършва само при наличие на свободни места в 

съответната паралелка на приемащото училище. 

Чл. 58. Училището обявява свободните места в тридневен срок от освобождаването им на 

сайта на училището и в регионално управление на образованието. 

Чл.59.  (1) Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:  

1. от I до VI клас през цялата учебна година;  

2. от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е 

в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 

3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви 

или по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е 

в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 

4. в XII клас не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия 

профил при условия, че задължителните профилиращи предмети са еднакви.  

(2) В особени случаи и след разрешение на началника на регионалното управление на 

образованието на територията, на която се намира приемащото училище, премествания от VII до 

XII клас извън сроковете по ал. 1, т. 2 - 4 може да се извършват, като се представят документи, 

удостоверяващи причините за преместването. 

Чл. 60. (1) Учениците от I до VII клас може да се преместват в друго училище над 

утвърдения училищен план-прием, ако:  

1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен в прилежащия район на 

училището по чл. 33, ал. 1, определен за учебната годината на преместването;  

2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това;  

3. при преместване на ученик в I клас в приема по чл. 33 са били приети всички заявили 

желание за участие деца от групите по чл. 33, ал. 2, т. 1 - 3 включително. 

(2) Когато са изпълнени изискванията по ал. 1, ученикът се записва със заповед на 

директора на училището в рамките на допустимия брой ученици в паралелка по чл. 61, ал. 4 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование.  

(3) Когато броят на учениците във всички паралелки от съответния клас в училището е 

определен при условията на чл. 61, ал. 4 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и са изпълнени изискванията по ал. 1, 

ученикът се записва със заповед на директора на училището, ако е получено разрешение на 

министъра на образованието и науката по реда на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

Чл. 61. (1) Учениците от V до XII клас може да се преместват в друго училище над 

утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен план-прием, ако:  

1. постоянният или настоящият адрес на ученика е променен от друго населено място в 

населеното място на училището, в което желае да се премести;  

2. условията на физическата среда на приемащото училище позволяват това; 

3. при преместване на учениците от V до VII клас - ученикът е бил приет по държавен 

план-прием в училището, от което се премества;  

4. резултатите на ученика от VII или от X клас, са позволявали формирането на бал, по-

голям или равен на минималния бал за приемане в съответната паралелка в VIII или в XI клас, 

според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с 

държавния, съответно допълнителния държавен план-прием.  

(2) При преместването в друго училище над утвърдения държавен, съответно 

допълнителен държавен план-прием - учениците от XI и XII клас не може да сменят профила или 

специалност от професия. 
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 (3) Учениците по ал. 1 може да се преместват, както следва: 

1. от V и от VI клас - през цялата учебна година;  

2. от VII до Х клас включително - през цялата учебна година, но когато преместването е в 

учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;  

3. в XI клас по същия профил, ако задължителните профилиращи предмети са еднакви или 

по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато преместването е в 

учебно време не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 

4. в XII клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия 

профил, при условие че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата 

специалност от професия. 

(4) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото училище, след 

разрешение на министъра на образованието и науката, по мотивирано искане на директора на 

училището, ако са изпълнени изискванията по ал. 1 - 3.  

Чл.62. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:  

1. подаване на писмено заявление от родителите и/или ученикасъгласно чл. 12, ал. 2 на 

ЗПУО до директора на приемащото училище; 

2. до три работни дни от получаване на заявлението директорът на училището 

потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява писмено 

директора на училището, в което ученикът се е обучавал, и му предоставя копие на заявлението 

по т. 1; при необходимост от получаване на разрешение по чл. 58, ал. 2, чл. 59, ал. 3 и чл. 59а, ал. 

4 тридневният срок започва да тече от датата на получаване на разрешението. 

(2) До пет работни дни от получаване на информацията по т. 1 директорът на училището, 

в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и го предоставя на 

директора на приемащото училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното 

образователно дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. 

(3) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на 

удостоверението по  ал. 2определя със заповед условията за приемане на ученика и информира 

родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва 

декларация за информирано съгласие относно различията в учебния план в приемащото училище 

и необходимите приравнителни изпити, ако има такива. 

(4) В срока по ал. 3 директорът на приемащото училище информира писмено директора на 

училището, от което идва ученикът, за неговотозаписване. 

Чл.63. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта 

на директора на приемащото училище. До датата, посочена в заповедта на директора на 

приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от което се премества. 

Чл.64. (1)Ученици, участващи в обучение по Европейски образователни програми 

ипроекти, след завръщането си в България продължават обучението си във формата на обучение 

и в училището, в което са се обучавали преди участието си, след признаване на завършен клас 

или етап на училищно обучение или степен на образование и професионална квалификация 

подокументи, издадени от училища на чужди държави. 

(2) При преместване на ученик в задължителна училищна възраст в училище на чужда 

държава:  

1. родителят подава писмено заявление до директора на училището, в което се обучава 

ученикът, за издаване на удостоверение за преместване;  

2. родителят представя документ, издаден от училището на чуждата държава, 

удостоверяващ възможността ученикът да продължи образованието си при условията на 

приемащото училище; в случаите, когато няма такава възможност, родителят удостоверява с 

декларация, че ученикът ще продължи образованието си в училище на чужда държава.  

(3) Документите по ал. 2 може да се подават и сканирани по електронен път.  

(4) В срок до 5 работни дни от подаване на документите по ал. 2 директорът на училището, 

в което се обучава ученикът, издава удостоверение за преместване. 
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Раздел VI 

Информация за дейността на институциите 

 

Чл. 65. Министерството на образованието и науката (МОН) организира воденето на 

НЕИСПУО и поддържа електронен архив на информацията и документите в електронен формат 

в системата на предучилищното и училищното образование, който се организира чрез електронни 

информационни модули и регистри в НЕИСПУО. 

Чл. 66. Документите, издавани или водени от институциите, се попълват на български 

книжовен език с изключение на:  

1. темата на урока по чужд език и по учебен предмет, изучаван на чужд език;  

2. документите по чл. 133, ал. 3 ЗПУО. 

Чл. 67. Събирането, обработването, използването и съхраняването на информацията в 

системата на предучилищното и училищното образование се извършва чрез НЕИСПУО. 

Чл. 68. Националната електронна информационна система за предучилищното и 

училищното образование се състои от електронни модули и интегрирани с тях регистри:  

1. модул „Институции" съдържа информация, описана в приложение № 1, и Регистър на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно чл. 345, ал. 1 

ЗПУО;  

2. модул „Документи за дейността на институцията" съдържа електронни раздели 

съгласно приложение № 2;  

3. модул „Деца и ученици" съдържа лични образователни дела на децата и учениците с 

информация, описана в приложение № 3, и Регистър на документите за завършено основно 

образование, средно образование и/или придобита степен на професионална квалификация.  

Чл. 69. Модулите по чл. 68, т. 1, 2 и 3 и регистърът по чл. 68, т. 3 се водят и използват при 

условията и по реда на тази глава, а регистърът по чл. 68, т. 1 - при условията и по реда на Наредба 

№8 от 11.08.2016 г. по чл. 345, ал. 2 ЗПУО.  

Чл. 70. (1) Първичното събиране и обработване на информацията за модулите по чл. 68 се 

осъществява в институцията. 

 (2) Информацията по ал. 1 се подава към НЕИСПУО, подписана с електронен подпис от 

директора на институцията. 

(3) Информацията, събирана от институциите, се обработва чрез НЕИСПУО и други 

информационни продукти, интегрирани с нея и обслужващи определени дейности или процеси в 

образованието.  

(4) Информацията се събира, обработва и съхранява в съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) 

(OB, L 119, 4.5.2016 г.), Закона за защита на личните данни, Наредбата за обмена на документи в 

администрацията, приета с ПМС № 101 от 2008 г. (ДВ, бр. 48 от 2008 г.), и с Наредбата за общите 

изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с ПМС № 279 от 2008 г. (ДВ, бр. 101 

от 2008 г.). 

Чл. 71. (1) След приключване на учебната година в институцията се архивира 

информацията за дейността за съответната учебна година и се съхранява в НЕИСПУО. 

(2) Институциите и МОН съхраняват информацията по ал. 1 при спазване на посочените 

срокове в приложение № 2  

Чл. 72. (1) Ползването на информацията в НЕИСПУО се осъществява чрез служебен или 

публичен достъп.  

(2) Видът и обхватът на информацията, достъпна чрез служебен или публичен достъп, се 

определя със заповед на министъра на образованието и науката.  

(3) Служебният достъп осигурява дейността на институциите, на МОН, на неговите 

административни структури, на Националния инспекторат по образованието (НИО) и на 

съответните първостепенни разпоредители с бюджет.  

(4) Публичният достъп осигурява информираност на гражданите, юридическите лица и 

държавните органи по отношение на системата на предучилищното и училищното образование и 
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се осъществява чрез интернет страницата на МОН при спазване на Закона за защита на личните 

данни и Закона за достъп до обществена информация.  

Чл. 73. Информацията в НЕИСПУО се събира, съхранява и ползва от длъжностни лица, 

определени със заповед на директора на институцията. 

Чл. 74. (1) Информацията за дейността на институцията се отразява в модул „Институции" 

от НЕИСПУО като списък-образец, който служи за отразяване на информация за институцията, 

организацията на образователния процес за учебната година и установяване на съответствието є 

с нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование. Списък-

образецът съдържа информацията, посочена в приложение № 1 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите в системата на предучилищното и училищно обрзование. 

(2) Списък-образецът за учебната година се изготвя и утвърждава:  

1. Списък-образец № 1 за училищата - подаване на данните към НЕИСПУО до 20 

септември и утвърждаване до 25 септември; 

(3) Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора на училището. 

(4) Всяка промяна в списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната 

дейност, броя на паралелките/групите или с промени в персонала, се утвърждава от директора на 

училището. 

(5) Данните за списък-образеца или за промени в него се въвеждат в НЕИСПУО с подпис 

на директора и счетоводителя. 

(6)Данните за всяка промяна по ал. 4, настъпила в учебното време на съответната учебна 

година, се въвеждат от директора в НЕИСПУО от 1-во до 5-о число на месеца, следващ 

утвърдената промяна. През месеците юни, юли и август не се въвеждат промени, свързани с 

организиране на дейността на институцията за следващата учебна година. 

(7) След утвърждаване от директора на училището на данните в списък-образеца от 

НЕИСПУО се генерира удостоверение за подадените данни, което се съхранява в институцията в 

срок 5 години.  

(8) Информацията и дейностите по ал. 3 - 6 се извършват и удостоверяват с електронен 

подпис. 

(9) Данните от Списък-образците се съхраняват в НЕИСПУО в срок от 5 години. 

Чл. 75. Списък-образец № 1 за дейността в училище е предназначен за всички видове 

училища.  

 

 

Раздел VII 

Информация за учениците 

 

Чл. 76. Информацията за учениците се отразява в лични образователни дела в модул „Деца 

и ученици" от НЕИСПУО съобразно разпоредбите на Наредба №8 от 11.08.2016г. за 

информацията и документите в системата на предучилищното и училищно обрзование.  

Чл. 77. Личното образователно дело е електронна партида за всеки ученик, която съдържа 

информацията, определена в приложение № 3 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и 

документите в системата на предучилищното и училищно обрзование. 

Чл. 78. (1) Личното образователно дело се създава при постъпване на ученика в системата 

на задължителното училищно образование и се води до:  

1. завършване на средно образование, или  

2. отписване от училище.  

(2) Личното образователно дело се съхранява в срок от 50 години в НЕИСПУО и достъп 

до него се предоставя на институцията, в която се обучава ученикът през съответната учебна 

година.  

(3) При преместване на ученик в учебно време достъпът по ал. 2 се предоставя в 10-дневен 

срок от датата на постъпване в приемащата институция.  

Чл. 79. Директорът на СУПНЕ„Фридрих Шилер“  организира и контролира воденето на 

личното образователно дело за всеки ученик, като осигурява:  

1. попълване на данните за всяка учебна година. 
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2. приключване на работата по електронната партида в 10-дневен срок след преместване, 

завършване или отписване на ученика и удостоверява с електронен подпис коректността на 

въведените данни за периода, в който ученикът се е обучавал в училището;  

3. разпечатване на личното образователно дело на хартиен носител в съответствие с 

изискванията по чл. 40 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в 

системата на предучилищното и училищно обрзование;  

4. съхраняване на личното образователно дело на хартиен носител в училището със срок 

не по-малък от 50 години. 

 

 

 

Раздел VIII                                                                                                                                                   

Документи 

 

Чл. 80. (1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се 

издават, водят и съхраняват в електронен и/или хартиен вид. 

(2) Организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на 

документите на хартиен носител се извършва при спазване на Закона за Националния архивен 

фонд и Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и 

използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции, 

приета с ПМС № 41 от 2009 г. (ДВ, бр. 17 от 2009 г.).  

(3) Съхраняването на документите в електронен формат се извършва съгласно Наредбата 

за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в 

администрациите.  

 

 

Раздел IX 

Документи за дейността на институциите 

 
Чл. 81. Документите за дейността на институцията се отнасят до административния и 

образователния процес в нея и отразяват информацията в модул „Документи за дейността на 

институцията" от НЕИСПУО. 

 

Раздел X 

Документи за децата и учениците 

 

Чл. 82. Документите за децата и учениците отразяват записване, преместване, смяна на 

формата на обучение, отсъствия, резултатите от обучението, завършен клас, етап или степен на 

образование и професионална квалификация. 

Чл. 83. Институциите в системата на предучилищното и училищното образование може 

да провеждат обучение и да издават съответните документи за: завършен клас, етап или степен 

на училищното образование в съответствие с изискванията на ЗПУО; 

 

 

Раздел XI 

Общи изисквания към попълването, воденето и издаването на документите 

 

Чл. 84. Документите, издавани или водени от институциите, се създават, попълват и водят 

или издават на хартиен и/или електронен носител съгласно разпоредбите наНаредба № 8 от 2016 

г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.  

Чл. 85. Със заповед на директора на институцията се определя постоянно действаща 

експертна комисия съгласно чл. 42 от Закона за Националния архивен фонд.  

Чл. 86. Със заповед на директора на институцията се определя за всеки вид документ:  

1. длъжностното лице, което изготвя/води документа;  
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2. мястото на съхранение на документа до приключването му;  

3. редът за предаване, съхраняване и използване в архива на институцията след 

приключване на документа 

Чл. 87.(1) Документите, които се попълват в електронен вид, се разпечатват с номерирани 

страници. Достоверността на отразената в документа информация се потвърждава на последната 

страница с подписите на длъжностното лице, което изготвя/води документа и на директора и се 

полага печатът на институцията.  

(2) Дневниците, посочени в приложение № 2 от Наредба №8 от 2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование,  които се водят в 

електронен вид, се разпечатват по реда на ал. 1 или се архивират в модул "Институции" от 

НЕИСПУО във формат "pdf", подписани с електронен подпис на директора, и се съхраняват 

съгласно сроковете, описани в приложението. 

 (3) Книгите и дневниците, които не са номерирани фабрично, се номерират на ръка със 

син химикал в горния десен ъгъл на листа. 

Чл. 88. (1) На титулната страница на книгите се отбелязват датите на тяхното започване и 

приключване. 

(2) Номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи в 

книгите, в дневника за входяща кореспонденция и в дневника за изходяща кореспонденция 

започва с № 1 в началото на всяка учебна година. 

(3) Срокът за съхранение на книгите и дневниците се отчита от датата на приключването 

им.  

(4) Документите на групата/паралелката се водят от учителите, преподаващи в групата/ 

паралелката, и се заверяват с подпис на директора и с печат на институцията.  

(5) Протоколът от Педагогическия съвет се изготвя в 10-дневен срок от провеждане на 

заседанието. Протоколът се подписва от изготвилото го лице и се заверява с подписа на директора 

и печата на училището. 

(6) Протоколите  от контролната дейност на директора и заместник-директорите се 

изготвят в 15-дневен срок от извършената проверка. 

Чл. 89. (1) При попълване на протоколите и книгите след вписване на последните данни 

празните редове/страници се унищожават със знак „Z". 

(2) Протоколите за изпитите се номерират по реда на предаването им за съхранение в 

класьор за съответната изпитна сесия. 

Чл. 90. (1) Всички документи, без посочените в чл.44, ал.1от Наредба №8 от 11.08.2016 г. 

за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно обрзование, могат 

да се попълват на ръка със син химикал. Не се допуска изтриване или коригиране с коректор на 

фабрично отпечатани или вписани с химикал текстове и цифри. Допуснати грешки при попълване 

на документите се коригират с червен химикал.  

(2) При отстраняване на допусната грешка в документите по ал. 1 длъжностното лице, 

допуснало грешката, с червен химикал задрасква с една хоризонтална черта сгрешения текст 

(оценка), като вписва в близост верния текст (оценка), фамилията си и полага подписа си, под 

който се подписва директорът на институцията и се полага печатът на институцията. 

Чл. 91. (1) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията, техните приложения и 

дубликати се попълват на компютър, а в непопълнените реквизити и оставащите празни редове 

се отпечатват тирета. Те се попълват без използване на съкращения, подписват се със син химикал 

и се удостоверяват със син печат.  

(2) В документите по ал. 1 не се извършват поправки, не се ползва коректор и не се прави 

изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на компютър текстове и цифри. 

(3) Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и дубликати се 

издават на бланка-оригинал. 

(4) Дубликат на документ, за който няма специален образец, се издава върху бланка на 

оригиналния, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви 

„ДУБЛИКАТ". Дубликатът се издава след подаване на заявление по чл. 50а от Наредба 

№8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 
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образование в срока, посочен за издаване на съответния оригинален документ в Приложение №4 

към същата наредба. 

(5) Дипломите, свидетелствата и удостоверенията и техните дубликати се регистрират в 

регистрационни книги съгласно приложение № 2 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията 

и документите в системата на предучилищното и училищно обрзование .  

(6) След регистрирането им дипломите и приложенията към тях, свидетелствата, 

удостоверенията и дубликатите, които са обект на Регистъра за документите за завършено 

основно образование и средно образование, се въвеждат в него като основни данни и сканирани 

изображения.  

(7) Документи с фабрична номерация се унищожават по реда на чл.53 от Наредба №8 от 

11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно 

обрзование, в случай че са дефектни, сгрешени при попълването им или са негодни за ползване.  

(8) Документите извън посочените в ал. 1, които се издават на учениците, за да удостоверят 

факти с правно значение за тях, се попълват на компютър. 

Чл. 92. (1) Дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома се издава от 

директора/началника на РУО, издал оригиналния документ.  

(2) Дубликатът се издава по заявление на заинтересованото лице, в случай че документът 

по ал. 1 е изгубен, унищожен или е негоден за ползване.  

(3) Дубликатът се издава при наличие на документация, от която е видно, че оригиналният 

документ е издаден.  

(4) Ако между издаването на първоначалния документ и издаването на дубликат на същия 

е настъпила промяна в имената на лицето, в дубликата на документа се вписват актуалните имена 

на лицето към момента на издаването му, след представяне на документ, който доказва 

настъпилата промяна. 

(5) В случай че институцията, издала оригиналния документ, е закрита, заинтересованото 

лице подава заявление до институцията, където се съхранява задължителната документация.  

(6) Когато документацията не се съхранява в друго училище, дубликатът или оригиналът, 

ако не е бил издаден такъв, се издава от институция, определена от началника на РУО, въз основа 

на документи, съхранявани в държавния архив. 

(7) В случай че липсва необходимата документация за издаване на дубликат, 

заинтересованите лица могат да установят правата си по реда на Гражданския процесуален 

кодекс. 

Чл. 93. Снимките за документи, в които това е предвидено, са цветни в анфас, на матирана 

хартия и трябва да съответстват на възрастта на притежателя към момента на издаване на 

документа. Снимките следва да отговарят на изискванията на приложение № 5 към чл. 9, ал. 1 от 

Правилника за издаване на българските лични документи, приет с ПМС № 13 от 2010 г. (ДВ, бр. 

12 от 2010 г.). Върху снимката се поставя печат на институцията, издала документа. 

Чл. 94.Удостоверението за преместване на ученик се регистрира в Дневника за изходяща 

кореспонденция на институцията, от която е издадено. Копие от него се съхранява в класьора към 

дневника. Удостоверението се регистрира в Дневника за входяща кореспонденция и се съхранява 

в приемащата институция. 

Чл. 95.(1) Удостоверенията, свидетелствата, дипломите, справките, служебните бележки, 

ученическите лични карти, бележниците за кореспонденция, ученическите книжки и другите 

индивидуални документи, както и техните дубликати се съхраняват от лицето, на което са 

издадени. 

(2) За издаване на документи, за което е необходимо заявяване, се подава заявление 

съгласно приложение №7 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в 

системата на предучилищното и училищно обрзование. 
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Раздел XII                                                                                                                                                           

Условия и ред за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация 

Чл. 96. (1) Документите от задължителната документация, в които фабрично са отпечатани 

серия и номер, са документи с фабрична номерация.  

(2) Всяко приемане и предаване на документите по ал. 1 се извършва с двустранно 

подписан приемно-предавателен протокол за документи с фабрична номерация съгласно образец 

(приложение № 5) от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищно обрзование. 

(3) Протоколът по ал. 2 се изготвя в четири екземпляра - за приемащата, за предаващата 

институция, за РУО и за МОН. В 10- дневен срок от изготвянето на протокола предаващата 

институция представя в МОН екземпляр, предназначен за него, а приемащата - в РУО.  

(4) Със заповед на директора на съответната институция, на началника на РУО и на 

министъра на образованието и науката се определя мястото на съхранение на приемно-

предавателния протокол за документи с фабрична номерация. Срокът на съхранение е 50 години. 

Чл. 97. (1) Документите с фабрична номерация се отчитат ежегодно с Отчет на 

документите с фабрична номерация (приложение № 6)от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите в системата на предучилищното и училищно обрзование, изготвен 

в два екземпляра, от комисия, определена със заповед на директора на институцията.  

(2) В срок до 30 април единият от екземплярите на отчета заедно с копие на протокола по 

чл. 53, ал. 2 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите в системата на 

предучилищното и училищно обрзование  се представя от училището в РУО. 

(3) Със заповеди на директора на институцията и началника на РУО се определя мястото 

на съхранение на отчета и протокола по ал. 2. Срокът на съхранение е 50 години. 

Чл. 98. (1) Документи с фабрична номерация, които са дефектни, сгрешени при 

попълването им или са негодни за ползване, както и остатъкът неизползвани бланки (без 

дубликатите) се унищожават от комисията по чл. 52, ал. 1 от Наредба №8 от 11.08.2016 г. за 

информацията и документите в системата на предучилищното и училищно обрзование. 

(2) За подлежащите на унищожаване документи комисията съставя протокол за 

унищожени документи с фабрична номерация. В протокола се вписват видът на документите, 

които подлежат на унищожаване, и количеството им. 

(3) Унищожаването се извършва, като се изрязват отпечатаните серия и фабричен номер 

от бланките на документите и се залепват върху протокола и върху всеки залепен номер се 

поставя печатът на институцията. Залепените номера са неразделна част от протокола, а 

останалата част от бланките се унищожава.  

(4) Комисията подписва протокола и го предава на директора на институцията.  

Чл. 99. (1) За заявяване на задължителните документи от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование министърът утвърждава формуляр на заявка за 

задължителната документация за началото или края на учебната година. 

(2) Заявяването на документите се извършва от директора на институцията. Екземпляр от 

заявката по ал. 1, който се предава в Министерството на образованието и науката, е предназначен 

за изпълнителя по договор за отпечатване и разпространение на задължителните документи. 

Чл. 100.СУПНЕ „Фридрих Шилер“ води и съхранява следната документация за дейността 

на институцията: 

1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи отзаседанията ОГД, на 

хартиен формат. 

2. Книга за регистриране заповедите на директора и оригиналните заповеди: ОГД, на 

хартиен формат: 

– за дейността; 

– по трудовите правоотношения (ТПО). 

3. Книга за контролната дейност на директора (заместник-директора) и констативни 

протоколи от направените проверки ОГД, на хартиен формат.. 

4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН – ОГД, на хартиен 

формат. 
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5. Дневник – входяща и изходяща кореспонденция, и класьори с кореспонденцията ОГД, 

на хартиен формат. 

6. Книга за регистриране на даренията и класьор със свидетелства за даренията – 

номенклатурен № 3-67, на хартиен формат. 

7. Свидетелство за дарение ОГД, на хартиен формат 

8. Летописна книга ОГД, на хартиен формат. 

9. Книга за резултатите от изпитите на учениците/Лично образователно дело – 

номенклатурен № 3-90/ЕР  - за учениците от І клас до завършване на основнообразование, които 

са в самостоятелна, индивидуална, комбинирана идистанционна форма на обучение, на хартиен 

формат. 

10. Книга за подлежащите на задължително обучение до 16 години, на хартиен формат. 

11. Главна книга, на хартиен формат. 

12. Дневник на група – номенклатурен № 3-63/ЕР – за групите с ЦО, на електронен формат 

13. Дневник І – ІІІ клас – номенклатурен № 3-14/ЕР, на електронен формат. 

14. Дневник ІV клас - номенклатурен № 3-16/ЕР, на електронен формат. 

15. Дневник V – ХІІ клас - номенклатурен № 3-87/ЕР, на електронен формат. 

16. Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие - номенклатурен № 3-63.1/ЕР, 

на хартиен формат. 

17. Дневник за регистриране на ситуациите на тормоз между учениците в училище, на 

хартиен формат. 

18. Личен картон 

а/ номенклатурен № 3-51 – за ученици от VІІІ до ХІІ клас вдневна, вечерна и 

индивидуална форма на обучение/, на електронен формат, с изключение на личните картони на 

учениците от випуск  2020/2021 година, които се водят на хартиен формат. 

б/ номенклатурен № 3-48 – за ученици от VІІІ до ХІІ клас в самостоятелна, комбинирана 

и дистанционна форма на обучение, на хартиен формат. 

19. Протоколи за допускане до изпити: 

а/ за промяна на оценка - номенклатурен № 3-79 А/ЕР, на хартиен формат 

б/ до държавни зрелостни изпити и за добиване на средно образование - номенклатурен 

№ 3-79 /ЕР, на хартиен формат. 

20. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит - номенклатурен № 3-82/ЕР, 

на хартиен формат. 

21. Протоколи за резултатите от изпити: 

а/ от писмен, устен или практически изпит - номенклатурен № 3-80/ЕР, на хартиен 

формат; 

б/ Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален/втори гимназиален етап - 

номенклатурен № 3-84/ЕР, на хартиен формат; 

в/ Протокол за резултати от държавните зрелостни изпити - номенклатурен № 3-81/ЕР, 

на хартиен формат; 

г/ Протокол за резултати от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно 

образование - номенклатурен № 3-81Б/ЕР, на хартиен формат; 

д/ Протокол за резултати от национално външно оценяване – номенклатурен №3-

81Г/ЕР, на хартиен формат. 

22. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и 

за придобита професионална квалификация - номенклатурен № 3-78/ЕР, на хартиен формат. 

23. Регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършенастепен на 

образование и за придобита професионална квалификация - номенклатурен № 3-73/ЕР, на 

хартиен формат. 

24. Регистрационна книга за издадените удостоверения - номенклатурен № 3-78А/ЕР, на 

хартиен формат. 

25. Регистрационна книга за издадените дубликате на удостоверения –  номенклатурен № 

3-78Б/ЕР, на хартиен формат. 

Чл. 101.СУПНЕ „Фридрих Шилер“ издава следните документи за учениците, които се 

попълват в електронен вид, издават се в хартиен вид и се съхраняват от притежателя: 
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1. Удостоверение за завършен клас от начален етап (първи/втори/трети) - номенклатурен 

№ 3-23 

2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование - номенклатурен № 

3-25 

3. Удостоверение за преместване на ученик - номенклатурен № 3-96 

4. Удостоверение за завършен клас - номенклатурен № 3-103 

5. Свидетелство за основно образование - номенклатурен № 3-30 

6. Дубликат на свидетелство за основно образование - номенклатурен № 3-30а 

7. Удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование - 

номенклатурен № 3-31 

8. Дубликат на удостоверение за завършен първи гимназиален етап на средно образование 

- номенклатурен № 3-31а 

9. Удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование - 

номенклатурен № 3-32 

10. Дубликат на удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование 

- номенклатурен № 3-32а 

11. Диплома за средно образование - номенклатурен № 3-44 

12. Дубликат на диплома за средно образование - номенклатурен № 3-44а 

13. Приложение към дипломата за средно образование на чужд език на: английски 

/номенклатурен № 3-44.1/, немски/номенклатурен № 3-44.2/ , френски /номенклатурен № 3-44.3/. 

14. Ученическа лична карта - номенклатурен № 3-71 

15. Ученическа книжка - номенклатурен № 3-85 /за учениците от ІV до ХІІ клас за 

удостоверяване на завършен клас/, на електронен формат. 

16. Бележник за кореспонденция – ОГД /за учениците от І до ІІІ клас/, на електронен 

формат. 

17. Диплома за средно образование - номенклатурен № 3-34 / учениците по § 24, ал. 5 

ЗПУО, които придобиват средно образование при условията и по реда на чл. 24 от отменения 

Закон за народната просвета, получават диплома за средно образование(номенклатурен номер 3-

34) съгласно държавното образователно изискване по чл. 16, т. 10 от отменения Закон за 

народната просвета/ 

18. Приложение към диплома за средно образование - номенклатурен № 3-34.1 /при 

недостиг на място в дипломата за вписване на всички модули по учебен план/ 

19. Удостоверение за завършен гимназиален етап - номенклатурен № 3-22 

20. Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап - номенклатурен № 3-22а 

21. Диплома за средно образование - номенклатурен № 3-42 / Ученици, завършили 

последен гимназиален клас преди учебната 2002/2003 г., но неположили зрелостни изпити и/или 

държавни изпити за професионална квалификация, след успешното имполагане получават 

диплома за средно образование с номенклатуренномер 3-42/ 

22. Справка за успех по години и хорариум учебни часове – ОГД. 

Глава четвърта 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩЕТО 

 

Раздел I 

Степени, етапи и видове училищно образование 

 

Чл. 102. (1) Според степента училищното образование е основно и средно. 

(2) Обучението за придобиване на основно образование се осъществява от I до VII клас 

включително в два етапа, както следва: 

1. начален – от I до IV клас включително, и 

2. прогимназиален – от V до VII клас включително. 

(3) Обучението за придобиване на средно образование се осъществява от VIII до XII клас 

включително в два етапа, както следва: 

1. първи гимназиален – от VIII до Х клас включително, и 

2. втори гимназиален – от ХI до ХII клас включително. 
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Чл. 103. (1) Според подготовката училищното образование е общо, профилирано. 

(2) Общото образование се осъществява в основната степен чрез обучение за придобиване 

на общообразователната и разширената подготовка. 

(3) Профилираното образование се осъществява в средната степен чрез 

общообразователната и разширената подготовка – в първи гимназиален етап, и чрез 

общообразователната и профилираната подготовка – във втори гимназиален етап, където може 

да се осъществява и чрез разширената подготовка. 

 

 

Раздел II                                                                                                                                                  

Училищна подготовка – същност и съдържание 

 

Чл. 104. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности – знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на ученика в следващ клас, етап и/или степен 

на образование и свързани с постигане на целите на училищното образование. 

(2) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, разширена, 

профилирана и допълнителна. 

(3) Училищната подготовка се придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, 

а допълнителната подготовка – и чрез обучение или дейности в други форми.  

Чл. 105. (1) В процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети 

от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, 

населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, 

патриотичен дух и родолюбие в  учениците, като разширяват и допълват съдържание, което 

присъства интегрирано в други учебни предмети. 

 (2) Учебните предмети по ал. 1 се изучават по учебни програми, утвърдени от директора 

на училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за изучаването им. 

Чл. 106. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 

компетентности: 

1. компетентности в областта на българския език; 

2. умения за общуване на чужди езици; 

3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните 

науки и на технологиите; 

4. дигитална компетентност; 

5. умения за учене; 

6. социални и граждански компетентности; 

7. инициативност и предприемчивост; 

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 

9. умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и 

спорт. 

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 

общообразователни учебни предмети. 

(3) Целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка, както 

и общообразователните учебни предмети по ал. 2 се определят с държавния образователен 

стандарт за общообразователната подготовка. 

Чл. 107. (1) Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по всеки 

общообразователен учебен предмет за всеки клас, в които се конкретизират компетентностите на 

учениците като очаквани резултати от обучението. 

 (2) Учебните програми по учебния предмет Чужд език в двата гимназиални етапа на 

средното образование се утвърждават по нива на компетентност в съответствие с Общата 

европейска езикова рамка. 

Чл. 108. (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се 

утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми по чл. 105. 
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(2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение на 

екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(3) Структурата, условията и редът за утвърждаване на индивидуалните учебни програми 

се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

 (4) Изключения по ал. 2 се допускат за индивидуалната форма на обучение,  

Чл. 109. (1) Общообразователната подготовка в основната степен на образование е еднаква 

за всички видове училища и се придобива чрез изучаване на едни и същи общообразователни 

учебни предмети и с един и същ брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния 

образователен стандарт за учебния план. 

(2) Изключения по ал. 1 се допускат за вечерната, задочната и индивидуалната форма на 

обучение. 

(3) Изключения по ал. 1 относно броя часове, с които се изучават отделни 

общообразователни предмети, се допускат и за иновативните училища. 

Чл. 110. (1) Разпределението на общообразователните предмети за придобиване на 

общообразователна подготовка в средната степен на образование по класове, както и броят на 

учебните часове за изучаването на всеки от тях за всеки клас и етап от средната степен се 

определят в рамкови учебни планове, утвърдени в зависимост от вида на образованието и според 

спецификата и формата на обучението. 

(2) Рамковите учебни планове по ал. 1 се определят с държавния образователен стандарт 

за учебния план. 

Чл. 111. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. 

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни 

предмети по чл. 117, ал. 2, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, както 

и на учебни предмети по чл. 166, ал. 1. 

(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка в  училище, се 

определят с училищния учебен план в зависимост от интересите на учениците и възможностите 

на училището. 

(4) Съдържанието на разширената подготовка по съответния учебен предмет за съответния 

клас, се определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

Чл. 112. (1) Профилираната подготовка обхваща задълбочени компетентности в даден 

профил, определени с държавния образователен стандарт за профилираната подготовка. 

 (2) СУПНЕ „Фр. Шилер” предлага профил чужди езици; 

 (3) Профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап на средното 

образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети. 

(4) Всеки профилиращ учебен предмет се състои от задължителни и избираеми модули. 

(5) Задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет се определят с 

държавния образователен стандарт за профилираната подготовка. 

(6) Въз основа на държавния образователен стандарт за профилираната подготовка 

министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми за задължителните модули. 

(7) Чрез избираемите модули се придобиват компетентности, определени в учебни 

програми, утвърдени от директора на училището.  

(8) Целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка, както и 

условията за определяне на профилиращите предмети се уреждат с държавния образователен 

стандарт за профилираната подготовка. 

(9) Трети или трети и четвърти профилиращи учебни предмети се утвърждават от ПС след 

проучване на желанията на учениците от Х клас и съобразно възможностите на училището. 

(10) В края на учебната година учениците от Х клас подават заявления до директора на 

училището за избрания от тях трети или трети и четвърти профилиращи учебни предмети. 

(11) Броят на сформираните групи по третия или по третия и четвъртия профилиращи 

учебни предмети не може да е по-голям от броя на паралелките във випуска. 

(12)  Когато кандидатите за една група за изучаване на профилиращ предмет са повече от 

26 на брой, се прилагат утвърдени от ПС критерии за подбор на учениците. 
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Чл. 113. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на 

интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. 

(2) Учебните предмети, модулите и дейностите, чрез които се придобива допълнителната 

подготовка, се предлагат от училището в зависимост от възможностите му, избират се от 

учениците според интересите им и се определят с училищните учебни планове. 

(3) Съдържанието на допълнителната подготовка се определя в учебни програми, 

утвърдени от директора на училището. 

 

Раздел ІІІ 

Учебен план.Училищни учебни планове 

 

Чл. 114. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или 

модули за придобиване на училищната подготовка. 

(2) Структурата на учебния план обхваща три раздела: 

1. раздел А – задължителни учебни часове; 

2. раздел Б – избираеми учебни часове; 

3. раздел В – факултативни учебни часове. 

Чл. 115. (1) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

общообразователната подготовка,  

Чл. 116. (1) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

разширената и профилираната подготовка  

(2) В избираемите учебни часове може да се изучават и учебните предмети по чл. 106, ал.1. 

Чл. 117. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

допълнителната подготовка. 

Чл. 118. (1) Държавният образователен стандарт за учебния план определя рамкови учебни 

планове по класове, етапи и степени на образование в зависимост от вида на образованието и 

спецификата и формите на обучението. 

(2) Рамковият учебен план съдържа: 

1. броя на учебните седмици по класове; 

2. наименованията на учебните предмети и/или модулите, включени в раздел А; 

3. годишния брой на учебните часове, определени за изучаването на всеки от учебните 

предмети и/или модулите, включени в раздел А, по класове, етапи и степени на образование; 

4. общия годишен брой на избираемите учебни часове в раздел Б; 

5. максималния годишен брой на факултативните учебни часове в раздел В. 

Чл. 119. (1) Извън часовете по чл. 115, ал. 2  в учебния план се включва за всеки клас, за 

всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 

както и по един учебен час на класа. 

(2) Обучението и дейностите по ал. 1 може да се осъществяват в блок от часове в 

зависимост от проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

(3) Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично 

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото 

самоуправление. 

Чл. 120. Организиране и провеждане на часа за спортни дейности: 

(1) Педагогическият съвет на СУПНЕ „Фр. Шилер”  съобразно възможноститена 

училището избира за учебната година спортните дейности. 

(2) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училищетоза избор 

на спортните дейности, в които ще участват през следващата учебна година,от определените от 

Педагогическия съвет по ал. 1. 

(3) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писменозаявление до 

директора на училището за избор на спортните дейности, в които щеучастват през учебна година 

при записването им в училището. 

(4) Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да серазпределят и в групи. 

(5) Броят на групите по спортни дейности не може да бъде по-голям от броя напаралелките 

за съответния клас. 



31 

 

(6) Не се допуска промяна на броя на групите и на вида спортни дейности повреме на 

учебната година. 

(7) Организирането и провеждането на спортните дейности по ал. 1 сеосъществяват от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание испорта с професионална 

квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт. 

(8) При разпределението на учебните часове по спортни дейности за съответнатаучебна 

година директорът определя със заповед в срок до 15 септември учител и/илитреньор, времето и 

мястото за провеждането им по паралелки или групи. 

Чл. 121.(1) Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности неможе да 

се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявен за учебни дни. 

Чл. 122. (1) Всяко училище въз основа на съответния рамков или типов учебен план 

разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и възможностите си. 

(2) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети. 

(3) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в 

случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план. 

(4) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със 

заповед на директора, като не може да се променя през учебната година. 

Чл. 123. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен 

план за учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за: 

1. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна, или 

комбинирана форма  на обучение; 

2. учениците с изявени дарби, които се обучават в комбинирана форма  на обучение. 

(2) Индивидуалният учебен план по ал. 1 се утвърждава със заповед на директора и 

изпълнението му се контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието. 

 (3) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на 

случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план. 

(4) Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по 

един или по повече учебни предмети, което е различно от рамковия  и училищния учебен план. 

(5) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни потребности 

може да съдържа само част от учебните предмети, определени в рамковия, типовия или в 

училищния учебен план. 

(6) За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за 

личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от 

директора на училището. 

(7) Индивидуалната учебна програма по ал. 6 за учениците със специални образователни 

потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, определени с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 124. Структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове, както и 

условията и редът за тяхното утвърждаване се определят с държавния образователен стандарт за 

учебния план, а на индивидуалните учебни планове за учениците по чл. 124, ал. 1 – и с държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 125. (1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по 

който е започнал да се обучава в същото училище. 

(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава. 

 

 

Раздел ІV 

Организационни форми 

 

Чл. 126. (1)В СУПНЕ „Фридрих Шилер” обучението се организира в последователни 

класове. 

(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред. 
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(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми 

на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО за индивидуалната и самостоятелната 

форма на обучение. 

Чл. 127. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна форма се организират 

в паралелки или групи. 

(2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които се 

поставят след номера на класа. 

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може да се 

дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от 

различни класове. 

(4) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа принадлежност, 

не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на етническата им принадлежност. 

 (5)За ученик от паралелка може да се организира и индивидуално обучение по отделен 

учебен предмет или модул. 

Чл. 128. (1) Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на 

учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално 

обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за 

финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за 

физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

 

 

Раздел V 

Учебно и неучебно време 

 

Чл. 129. (1) Училищното образование се организира в учебни години. 

(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни 

часове, както и ваканции. 

(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В случай 

че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 

Чл. 130. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на 

самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове. 

(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез изпити и 

от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях. 

(3) Учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до III включително 

включва и пет дни за проектни и творчески дейности, в т.ч. и за посещения на културни 

институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, училището или между 

училищата, които може да се планират като последователни в рамките на една седмица след 

приключването на учебните занятия по учебен план или на няколко пъти през двата учебни срока. 

(4) Учебното време в дистанционните учебни часовевключва времето за провеждане на 

урок в електронна среда и завзаимодействие между учителя и ученика по време или извън урока." 

Чл. 131. (1) Учебната година включва два учебни срока. 

(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици 

(3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на 

образованието и науката по чл. 104, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО). 

Чл. 132. (1) За всяка учебна година министърът на образованието и науката определя със 

заповед: 

1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;  

2. неучебните дни; 

3. началото и края на втория учебен срок. 

Чл. 133. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с 

работната седмица. 
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(2)Общият брой задължителни и избираеми учебни часове за една учебна седмица не може 

да е по-малък от 22 и по-голям от 32 учебни часа. 

 (3) Конкретният брой задължителни и избираеми учебни часове по класове се определя с 

държавния образователен стандарт за учебния план. 

Чл. 134. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни – за учебни, 

със заповед на министъра на образованието и науката. 

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от 

Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни 

дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция. 

(3) В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване на 

празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на регионалното 

управление на образованието може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна 

година за училища на територията на общината. 

(4) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява до 

три учебни дни в една учебна година за неучебни, но присъствени, за което уведомява началника 

на регионалното управление на образованието. 

(5) Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно 

преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт. 

Чл. 135. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

(2) Учебният ден в СУПНЕ „Фридрих Шилер” започва в 07.40 часа и приключва  в 18.35 

часа. 

 (3) Началото и краят на учебния ден се определя със заповедна директора на училището 

преди началото на всяка учебна година. 

(4) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и се осъществявапри 

условията и по реда на  Наредба за организация на дейностите в училищното образование. 

Чл. 136. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 

1. тридесет и пет минути - в I и II клас; 

2. четиридесет минути - в III– XII клас 

(2) Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове 

подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда 

не може да надвишава: 

1. двадесет минути - в началния етап; 

2. тридесет минути - в прогимназиалния етап; 

3. четиридесет минути - в гимназиалната степен. 

(3) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за 

дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от 

дневното разписание. 

Чл. 137. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността навсеки 

учебен час по чл. 7 от Наредба 10 от 1 септември от 2016 година  може да бъде намалена до 20 

минути от директора научилището със заповед. 

(2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява ипродължителността на 

часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа активност 

при целодневна организация на учебния ден. 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на регионалното 

управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася намалението, и създава 

организация за уведомяване на родителите на учениците . 

Чл. 138. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка научениците. 

(2) Почивките между учебните часове в училището се определятот директора и са с 

продължителност не по-малко от 10 и не повече от30 минути. 

(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне еднапочивка не по-малка от 20 

минути. 

(4) За училищата, в които нямаусловия обучението на всички паралелки да бъде само 

преди обяд, поизключение на ал. 2 две от почивките могат да са с продължителностне по-малка 

от 5 минути. 
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Чл. 139. След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците, съобразена с 

изискванията на чл.9 от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование. 

 

Единно дневно разписание на часовете за I и II клас 

ПЪРВА СМЯНА 

1. час 07.40 – 08.15 +10 

2. час 08.25 – 09.00 +20 

3. час 09.20 – 09.55 +15 

4. час 10.10 – 10.45 +15 

5. час 11.00 – 11.35 +20 

6. час 11.55 – 12.30 +20 

7. час 12.50 – 13.25  

ВТОРА СМЯНА 

1. час 12.50 – 13.25 +20 

2. час 13.45 – 14.20 +15 

3. час 14.35 – 15.10 +20 

4. час 15.30 – 16.05 +15 

5. час 16.20 – 16.55 +15 

6. час 17.10 – 17.45 +10 

7. час 17.55 – 18.30  

 

 

 

 

Единно дневно разписание на часовете за III - XII клас 

 

ПЪРВА СМЯНА 

 

1. час 07.40 – 08.20 +5 

2. час 08.25 – 09.05 +15 

3. час 09.20 – 10.00 +10 

4. час 10.10 – 10.50 +10 

5. час 11.00 – 11.40 +15 

6. час 11.55 – 12.35 +15 

7. час 12.50 – 13.30  

 

ВТОРА СМЯНА 

 

1. час 12.50 – 13.30 +15 

2. час 13.45 – 14.25 +10 

3. час 14.35 – 15.15 +15 

4. час 15.30 – 16.10 +10 

5. час 16.220 – 17.00 +10 

6. час 17.10 – 17.50 +5 

7. час 17.55– 18.35  
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Единно дневно разписание на часовете за учениците от групите за целодневна 

организация на учебния ден в III клас през I учебен срок и IV класпрез II учебен срок 

 

ВТОРА СМЯНА 

 

1. и 2. час 12.40 – 14.00  

3. час 14.00 – 14.40 +10 

4. час 14.50 – 15.30 +15 

5. час 15.45 – 16.25 +5 

6. час      16.30– 17.10  

 

Единно дневно разписание на часовете за учениците от групите за целодневна 

организация на учебния ден в III клас през II учебен срок 

 

ПЪРВА СМЯНА 

 

1. час 07.40 – 08.20 +5 

2. час 08.25 – 09.05 +15 

3. час 09.20 – 10.00 +10 

4. час 10.10 – 10.50 +10 

5. час 11.00 – 11.40 +10 

6. час 11.50 – 12.50  

 

 

 

Единно дневно разписание на часовете за учениците от групите за целодневна 

организация на учебния ден в IV клас през Iучебен срок 

 

ПЪРВА СМЯНА 

 

1. час 07.40 – 08.20 +5 

2. час 08.25 – 09.05 +15 

3. час 09.20 – 10.00 +10 

4. час 10.10 – 10.50 +10 

5. час 11.00 – 11.40 +10 

6. час 11.50 – 12.50  

*В скобите е означено колко минути продължава всяко междучасие. 

Чл. 140. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно 

обучениеот разстояние в електронна среда. 

Чл. 141. (1) Присинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 

учебни часове следват утвърденото седмично разписание. 

(2) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът 

оповестява на електронната страница на училището график за дистанционните учебни часове и 

за текущата обратна връзка и оценяването. 

Чл. 142. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна.  

(2) СУПНЕ „ Фр. Шилер” организира целодневна организация на учебния ден за учениците 

от І до IVклас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището. 
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 (3) Условията и редът за организиране и провеждане на полудневната и целодневната 

организация на учебния ден се определят с държавния образователен стандарт за организацията 

на дейностите в училищното образование. 

 

 

Раздел VI 

Полудневна и целодневна организация на учебния ден 

 

Чл. 143. (1) Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебничаса, 

провеждани по седмичното разписание, и почивките между тях. 

(2) СУПНЕ „Фридрих Шилер“ организира обучение на две смени. 

(3) Учебните часове за учениците от I клас се провеждат само преди обяд. 

Чл. 144. Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици вдневна 

форма на обучение и включва провеждането на учебни часовепо училищния и учебен план, 

дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и занимания по 

интереси. 

Чл. 145. (1) СУПНЕ „Фр. Шилер”  организира целодневната организация на учебния 

денпри желание на родителите за учениците от І до ІV клас; 

 (2) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и ред, 

определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления 

от родителите до 01 септември. 

(3) След 01 септември ученици могат да допълват свободните места всформираните групи 

за целодневна организация на учебния ден до максималния имброй, определен с ДОС за 

финансиране на институциите. 

Чл. 146. (1) Целодневната организация на учебния ден се организира заученици в дневна 

и комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове по училищния 

учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

заниманияпо интереси. 

(2) Целодневната организация на учебния ден в иновативните училища 

може да бъде различна от дейностите по ал. 1 в зависимост от иновативните елементи. 

(3) Целодневната организация научебния ден предоставя допълнителни условия за 

взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, за екипна 

работа с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация и 

подкрепа за личностното развитие. 

Чл. 147. (1) Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при желание 

на родителите за учениците от: 

1. І до ІV клас; 

(2) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират при условията и реда, 

определени с ДОС за финансиране на институциите и съобразно броя на подадените заявления 

от родителите до 1 септември. 

(3) След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните групи 

за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой, определен с ДОС за 

финансиране на институциите. 

Чл. 148. (1) В срок до 15 септември педагогическият съвет на училището приема и 

директорът утвърждава седмичния и дневния брой часове за групите за всяка от дейностите от 

целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в седмичното разписание с учебните 

часове от училищния учебен план. 

(2) За всяка група може да бъде определен различен седмичен и дневен брой часове за 

дейностите по чл. 17 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г., ал. 1 и различен вариант на съчетаване 

с учебните часове от училищния учебен план. 

(3) Седмичният и дневният брой на часовете за дейностите по чл. 17, ал.1 от Наредба 10 от 

1 септември 2016 г., както и вариантът на съчетаване с учебните часове от училищния учебен 

план за групата се съобразяват с особеностите на организацията на процеса на обучение, 
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желанията на родителите и възможностите и спецификата на училището за постигане целите на 

целодневната организация съгласно чл.17, ал. 3  от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. 

Чл. 149. (1) При разпределянето и съчетаването в седмичното разписание на учебните 

часове от училищния учебен план с дейностите по чл. 17, ал. 1 Наредба 10 от 1 септември 2016 г. 

може да се прилагат следните варианти: 

1. провеждане в самостоятелен блок преди обяд или след обяд научебните часове от 

училищния учебен план и съответно след обяд или предио бяд на дейностите по самоподготовка, 

по организиран отдих и физическа активност и занимания по интереси; 

2. провеждане в смесен блок преди обяд и след обяд на учебните часове от училищния 

учебен план и по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и по занимания 

по интереси. 

(2) Смесеният блок може да включва последователно редуване в дневното разписание на 

един или два задължителни и/или избираеми учебни часове по даден учебен предмет с един или 

два часа по самоподготовка посъщия учебен предмет и/или за занимания по интереси. 

(3) В случаите по ал. 2 заниманията по интереси са в тематично направление, свързано с 

учебното съдържание по учебния предмет. 

(4) При смесения блок в случаите, когато паралелката се дели на групипо учебен предмет 

по реда на Наредбата за финансирането на институциитев системата на предучилищното и 

училищното образование, можеедновременно да се провеждат занимания по интереси и по 

самоподготовка по групи. 

Чл. 150. (1) За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и за заниманията по интереси учениците от една илиняколко паралелки от един клас 

се разпределят в групи съгласно ДОС за финансирането на институциите. 

(2) При недостатъчен брой ученици за сформиране на групите по ал. 1 за дейностите по 

самоподготовка, по организиран отдих и физическаактивност и за заниманията по интереси 

учениците от една или няколко паралелки от различни класове могат да се разпределят в групи, 

ако са врамките на един и същи етап – от І до ІV клас. 

(3) За провеждането на заниманията поинтереси учениците от групите може да се 

преразпределят и в групи поинтереси. 

(4) За провеждане на самоподготовка учениците от групите може да се преразпределят с 

цел осигуряване напо-добро съответствие с потребностите, способностите и интересите им. 

(5) В част от часовете поорганизиран отдих и физическа активност и по занимания по 

интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие. 

(6) При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 18, ал. 4 от 

Наредба 10 от 1 септември 2016 г. ученик, включен вцелодневна организация на учебния ден, 

може да не участва в една или две от дейностите по чл. 17, ал. 1 от Наредба 10 от 1 септември 

2016 г. в определени дни. 

Чл. 151. (1) Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих ифизическа активност 

и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на които е в 

съответствие с чл. 7, ал. 1 от Наредба 10 от 1 септември 2016 г. 

(2) Когато в групите по ал. 1 участват ученици от І и/или ІІ клас, продължителността на 

учебния час е 35 минути. 

Чл. 152. (1) Броят и последователността на часовете по самоподготовка, по организиран 

отдих и физическа активност иза занимания по интереси се определят дневно и съобразно 

възрастовите особености на учениците. 

(2) Дейностите по ал. 1 се разпределят от 2 до 6 часа дневно и включват най-малко две 

дейности от целодневната организация на учебния ден. 

(3) Разпределението на броя на часовете за дейностите по чл. 17, ал. 1 от Наредба 10 от 1 

септември 2016 г. може да се променя веднъж седмично след установена потребност на учениците 

от групата за целодневна организация на учебния ден за 

подготовка за контролна работа, за участие в състезание, олимпиада, междуинституционална или 

друга изява на учениците. 
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(4) В случаите на промяна по ал. 3 е допустимо преразпределение на учениците в групи 

съобразно техните потребности и интереси. 

(5) Промените по ал. 3 се правят с разрешение на директора на училището по инициатива 

от екипа, работещ с учениците, като се създавао рганизация определеният по чл. 19, ал. 1 

седмичен брой часове по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за 

занимания по интереси да се изпълни в рамките на един месец. 

Чл. 153. (1) Дейностите по организиран отдих и физическа активност 

включват: 

1. организиране и провеждане на отдихаи спорта на учениците за създаване на 

здравословни навици иосъществяване на преход към следобедните часове или за активна почивка 

вкрая на деня; 

2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците; 

3. наблюдение на взаимоотношенията между учениците и насърчаване на взаимното 

разбиране, зачитане иуважение, прояви на толерантност; 

4. общуване с учениците за стимулиране на способностите им, за решаване на проблеми, 

затруднения и конфликти. 

(2) Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, различни от 

тези за дейностите по самоподготовка. 

Чл. 154. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 

1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, за 

преодоляване на затруднения вусвояването на учебното съдържание; 

2. усвояване на начини и методи за рационално учене; 

3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 

4. подготовка за контролни работи; 

5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообразователните 

учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя на групата; 

6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката; 

7. консултации с учители по различни учебни предмети. 

(2) Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по чл. 178, ал. 

1, т. 5 ЗПУО. 

(3) Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката. 

(4) При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят на 

групата се съобразява синдивидуалните характеристики на децата по отношение на стила на 

възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите. 

Чл. 155. (1) Заниманията по интереси прицелодневната организация на учебния ден 

включват дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се организират 

съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование. 

(2) Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в училищната програма 

за занимания по интереси за съответната годинасъгласно чл. 21д от Наредбата за приобщаващото 

образование. 

 

 

 

Раздел VІI 

Форми на обучение 

 

Чл. 156. (1) Формите на обучение в СУПНЕ „ Фр. Шилер“ са: 

1. дневна; 

2. индивидуална; 

3. самостоятелна; 

4. комбинирана. 

 (2) Училищното обучение се осъществява в дневна форма, освен в случаите, предвидени 

в този раздел. 
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(3) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение едновременно. 

Чл. 157. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от 

ЗПУО и при спазване изискванията на ЗПУО. 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години 

възрастта за съответния клас; 

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

4. лице, което не може успешно да завърши един и същ клас повече от три учебни години; 

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5от ЗПУО; 

6. ученик със специални образователни потребности. 

(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето и 

при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката. 

(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на 

обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по чл. 190, ал. 

1 от ЗПУО извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно 

потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният избор за формата на обучение се 

прави от ученика или родителя при условията на чл. 12 от ЗПУО. 

Чл. 158. (1) Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи. 

(2) Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен 

ученик. 

(3) Обучението в комбинираната форма се организира в паралелки и в групи, а за отделни 

учебни предмети – за отделен ученик. 

Чл. 159. (1) В индивидуална форма може да се обучават: 

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да 

се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си 

за един или повече класове; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от 

ЗПУО; 

5. учениците в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗПУО. 

(2) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или 

изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

(3) Обучението се осъществява по индивидуален учебен план по чл. 95 от ЗПУО. 

(4) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т.1, 

когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или 

болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие. 

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмичноразписание на 

основата на индивидуалния учебен план, което се утвърждава отдиректора на училището. 

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка. 

 (7) Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или 

изпити за определяне на срочна или годишна оценка. 

 (8) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 1, т.1, 

когато ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или 

болнични условия, а в случаите по ал. 1, т. 4 – и в център за подкрепа за личностно развитие. 

(9) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса наприобщаващото 

образование и на лекуващия лекар и след консултация сродителя, когато ученик е настанен в 

болница, обучението в индивидуалнитеучебни часове се осъществява от: 

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа заличностно 

развитие; училището и центърът за подкрепа за личностно развитиесе определят от началника на 

регионалното управление на образованието натериторията на областта, на която се намира 

болницата; 
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2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в коитоученикът се 

обучава - когато са в същото населено място, в което е болницата; 

3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извънслучаите по т. 2, 

определени от началника на регионалното управление наобразованието на територията на 

областта, на която се намира болницата. 

(10) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалнияучебен план могат 

да се организират в рамките на няколко учебни седмици. 

Чл. 160. (1) В СУПНЕ” Фридрих Шилер”, гр. Русе, в самостоятелна форма може да се 

обучават ученици при спазване на следните правила: 

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, 

определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по 

реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

5. ученици, които имат наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО. 

(2) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 

2, т. 1 от ЗПУО. 

(3) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на 

годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(4) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна 

форма или избран от ученика утвърден училищен план, в случай на съществуващи различни 

планове. 

(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организиранив сесии, 

чийто брой през учебната година се определя в този Правилник. Те са три на брой, с две 

допълнителни. 

(6)За учебната 2020/2021 година  сесиите са: 

 редовна сесия: 

I сесия ноември - декември 

II сесия февруари - март 

 поправителна сесия  

- май и септември за ученици от 12. клас 

- юни  и септември  за учениците от останалите класове.   

(7) Правото на допълнителна сесия по ред, определен от директора на училището, се 

отнася за учениците в самостоятелна форма на обучение, при наличие на здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, които са възпрепятствали явяването. 

(8) Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 1, т. 2 се организират в края на всеки 

учебен срок. 

(9) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 

родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават 

обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма на обучение по чл. 106от 

ЗПУО, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(10) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след 

решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на образованието. 

(11) За провеждането и организацията на самостоятелната форма на обучение за учениците 

по ал. 1, т. 2 се осъществява контрол на всеки учебен срок от експертната комисия към 

регионалното управление на образованието по ал. 6. В комисията задължително участва 

представител на Агенцията за социално подпомагане. 

(12) Когато в училището е организирано обучение по чл. 165, ал. 3 и 4, ученик, който се 

обучава в самостоятелна форма по ал. 1, т. 1 - 3, може по желание да наблюдава синхронен урок, 

без да взаимодейства с учителяи с останалите ученици. 

Чл. 161. (1) Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение 

подават писмено заявление до директора на училището, съгл. чл. 31, ал. 4 от НАРЕДБА № 
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10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование в срок до 01 септември, 

което трябва да се регистрира в дневника за входяща кореспонденция.  

(2) Заявлението трябва да бъде придружено от комплект документи:   

1. документ за завършен клас, ако ученикът желае да се обучава за първа година в 

самостоятелна форма на обучение в училището и задължително актуална снимка за документи, 

необходима залични картони на учениците в самостоятелна форма на обучение (3-48); 

2. Копие от удостоверение за раждане на ученика и собственоръчно изписано име на 

латиница по лична карта. 

3. За учениците, ненавършили 16 години, заявлението се подава от родителя/настойника. 

4. За учениците, навършили 16 години, заявлението се подава от ученика, заверено с име, 

фамилия и подпис на родителя. 

5. Заповед на Директора за наложена санкция по чл. 199, ал. 1, т. 5 от ЗПУО. 

6. За учениците по чл. 12, ал. 2 от ЗПУО родителите подават Декларация за осигурени 

условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното 

образование по чл. 5 от ЗПУО. 

(3) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 от 

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, може 

да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в настоящия правилник за 

дейността на училището, с изключение на учениците по чл. 155, ал.1., т. 1 от настоящия 

правилник. 

(4)Заявление за допускане до изпити за определяне на годишна оценка, се подава до 

директора на училището не по-късно от 15 /петнадесет/ работни дни преди всяка изпитна сесия. 

(5) В заявлението ученикът може да посочи учебните предмети, на които желае да се яви 

през съответните сесии. 

(6) ЗДУД изготвя график, който след утвърждаване от директора, се предоставя на 

ученика, заедно с конспектите по съответните учебни предмети, срещу подпис. 

(7) Ученици, завършили успешно съответен клас в самостоятелна форма на обучение, 

могат да го продължат в следващия клас в същата форма само след подадено заявление до 14.09.  

-в началото на всяка учебна година. 

(8) Промяна на формата на обучение по време на учебните занятия се допуска при 

преминаване от дневна и комбинирана в самостоятелна форма на обучение за: 

а.) ученици - по желание на родител и подадено заявление по точка 1.1. 

б.) ученици, които в същата година навършват 16 години или нововъзникнат 

обстоятелства.  

(9) Преместване от дневна в самостоятелна форма може да бъде наложено и като санкция 

(чл. 199, ал. 1, т.5 от ЗПУО) при доклад на класния ръководител с решение на ПС по точка 1.3.  

Чл. 162.(1)Ученицитев самостоятелна форма на обучение, полагат изпити за определяне 

на годишната оценка, съгласно чл.38, ал. 1, т.1 от Наредбата за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците или Наредба № 3 от 2003 за системата за оценяване. 

(2)Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния предмет и съответния 

вид подготовка, изучавано през учебната година, съгласно чл.38, ал.2 от Наредбата за оценяване 

на резултатите от обучението на учениците или Наредба № 3 от 2003 за системата за оценяване. 

(3)За всяка изпитна сесия със заповед на Директора се определят условията и редът за 

организиране и провеждане на изпитите за определяне на годишната оценка на учениците в СФО.  

(4)Изготвените конспекти, билети, тестове и критерии за оценяване се утвърждават от 

директора на училището. 

(5) Ученици, които имат годишна оценка Слаб (2) по учебен предмет от ЗП, ПП, ЗИП или 

СИП/ЗУЧ, ИУЧ  на регламентираните сесии, или не са се явили, повтарят класа.При повтарянето 

на класа учениците се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка Слаб (2) 

или не са се явили на регламентираните сесии, съгласно чл.127 от ЗПУО. 

(6) Ред за явяване на изпити:  

а.) учениците имат право да се явят на изпит по всеки учебен предмет в рамките на 

изпитните сесии. 
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б.) учениците могат да полагат изпитите за следващия клас само ако успешно са положили 

всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.  

(7) Преподавателите предоставят на ЗДУД, а ЗДУД на директора за утвърждаване 

конспекти, изпитни билети, тестове и критерии за оценяване в съответствие с учебното 

съдържание на утвърдените от МОН учебни програми и/или тематични планове по учебни 

предмети. 

(8) В един ден ученик може да се явява на един изпит – писмен и един – устен или 

практически. 

(9) Когато ученик си послужи с измама / преписва, използва електронни устройства – GSM 

телефон, таблет и др./ при провеждане на изпит, то изпитът се анулира.  

(10) Изпитите са писмени; изпити с писмена и устна част; изпити с писмена и практическа 

част и практически. Продължителността на изпитите в зависимост от тяхната форма, етап и 

степен е съгласно Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението или 

Наредба № 3 от 2003 за системата за оценяване.  

(11) След приключване на писмения изпит квесторите оформят протоколите за дежурство 

при провеждане на писмен изпит (3-82), които се предават на директора на училището заедно с 

писмените работи, подредени по реда на вписване на учениците в протокола.  

(12) След проверка на изпитните работи, комисията по оценяване оформя изпитен 

протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит (3-80) в електронен вариант, 

генерирани от системата АДМИН ПРО, който се предава на директора на училището, заедно с 

писмените работи за подпис и за полагане на училищния печат.  

(13) Протоколите се съхраняват в класьор, който се съхранява от ЗДУД. 

(14) Класьорът с протоколите за резултатите от изпити се съхраняват в кабинета на ЗДУД 

до 5 години, а след това - в архива на училището 50 години.  

(15)Ученикът продължава обучението си в по-горен клас през следващата учебна година, 

при успешно полагане на изпитите по всички предмети, съгласно училищния учебен план.  

(16) За лица, навършили 16 години, се допуска обучение за завършване на два класа в една 

година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението. Те полагат изпити за 

следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на 

предходния клас – чл. 37, ал. 6. от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование.  

(17)Ученик, който преминава от дневна в самостоятелна форма на обучение, продължава 

обучението си по същия учебен план, по който е започнал.  

(18) Завършването на клас, на етап и на степен на образование в дневна или самостоятелна 

форма на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи, съгласно Наредба 

№8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование, които дават еднакви права на обучаемите. 

Чл. 163. (1) Комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда 

на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния 

или индивидуалния учебен план. 

(2) Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по 

индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици 

с изявени дарби. 

(3) Комбинирана форма на обучение може да се организира за: 

1. ученик със специални образователни потребности; 

2. ученик с изявени дарби; 

3. ученик в класовете от основната степен на образование, преместен в училище, в което 

не се изучава чуждият език, който ученикът е изучавал преди преместването си, при условие че в 

населеното място няма училище от същия вид, в което този език да се преподава; 

4. ученик в VІІ клас, преместен в училище, в което не се изучава учебен предмет от 

разширената подготовка, който ученикът е изучавал преди преместването си, ако преместването 

се извършва след началото на втория учебен срок. 

(4) В случаите по ал. 3, т. 3 и 4 вместо чуждия език или съответния учебен предмет от 

разширената подготовка, предвиден в училищния учебен план, се организира индивидуално 
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обучение по чуждия език или по учебния предмет, който ученикът е изучавал преди 

преместването си. Индивидуалното обучение се осъществява от друго училище – по реда на чл. 

113, ал. 4, 6 и 7от ЗПУО или от приемащото училище – по реда на чл. 112, ал. 3 и 4 от ЗПУО. 

(5) В случаите по ал. 3, т. 1 индивидуалното обучение може да се осъществява по един или 

по няколко учебни предмета. Индивидуалното обучение се осъществява от училището – по реда 

на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО, или от друго училище – по реда на чл. 113, ал. 4, 6 и 7 от ЗПУО. 

(6) В случаите по ал. 3, т. 2 индивидуалното обучение се осъществява по един или няколко 

учебни предмета, по които ученикът е показал трайни способности и постижения, надвишаващи 

постиженията на неговите връстници. Индивидуалното обучение се осъществява от училището 

по реда на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО. 

Чл. 164. (1) Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна, и 

комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на 

обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите 

в училищното образование. 

(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда 

Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 165. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес 

в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, с изключение на 

обявяването на ден за честване на празника наобщината, след заповед на министъра на 

образованието и науката обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, 

индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, се осъществява, 

доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии в електронната платформа MS Teams и/или 

електронния дневник „Школо“. 

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и вслучаите по чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, 

присъственият образователен процес в училището е преустановен само за отделна паралелка, 

след заповед на директора на училището, обучението на учениците в нея се осъществява, 

доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии в електронната платформа MS Teams и/или 

електронния дневник „Школо“. 

(3) По заявление на ученика, подадено при условиятана чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след 

заповед на директора научилището, при наличие на необходимите технически и технологични 

условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се 

осъществява и за ученик, записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана 

форма на обучение, както и в дуална система на обучение, който по здравословни или други 

уважителни причини,удостоверени с документ, не може да посещава училище. 

(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен 

процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични 

средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в 

електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на 

извънредната епидемична обстановка: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието 

на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието 

на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един 

адрес; 

3. по избор на ученика или родителя при условията начл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след 

разрешение на началника на регионалното управление на образованието. 

(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал.1, 2 и 3 се осъществява от 

училището, в което са записани учениците. 

(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал.4 се осъществява от училището, в 

което е записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което предлага такова 

обучение, или от училище по чл. 38, ал. 15 от Наредба 10/16.09.2016 г. Конкретното училище, 
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което ще извърши обучението, се определя от началника на регионалното управление на 

образованието. 

(7) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични 

условия за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен 

– те се осигуряват от родителите му. 

Чл. 166. (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност - несинхронно. 

(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни 

часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика. 

(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни 

часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици. 

(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка зарезултатите от обучението и 

текущото оценяване сеосъществяват при синхронно взаимодействие на учителя сученика от 

разстояние в електронна среда индивидуално или вгрупа. 

Чл. 167. За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът: 

1. предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за работа 

от разстояние в електронна среда; 

2. определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг подходящ 

вариант на обучение взависимост от възможностите на училището и техническата и 

технологичната обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните умения на учениците; 

3. избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система за обучение 

и взаимодействие с всички участници в образователния процес, приложенията, които ще 

сеизползват по класове и/или паралелки, в т.ч. и възможностите за разделяне на паралелките на 

по-малки групи; 

4. организира обезпечаването на учителите с технически средства за провеждането на 

обучение от разстояние в електронна среда; 

5. създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко 

паралелки да се обучават едновременно от друг учител; 

6. проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически 

специалисти запровеждането на обучение от разстояние в електронна среда; 

7. съвместно с педагогическия специалист по даден учебен предмет създава организация, 

когато няма друга възможност и при обективна необходимост някои от темите по съответния 

предмет да се вземат присъствено при запазване на общия брой часове. 

Чл. 168. (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и ал. 

4, т. 1 и 2 от Наредба 10/16.09.2016 г. ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО подава 

заявление до директора на училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за 

осигурени условия за провеждане на обучението и медицински документ. 

(2) При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна среда 

директорът информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на 

заявлението или в същия срок изпраща документите на началника на РУО за проучване на 

възможностите друго училище да осигури обучението. 

(3) Началникът на РУО информира родителя не по-късноот 3 работни дни от датата на 

подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението от друго училище. 

(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на 

училището, в което е записан ученикът, издава заповед. 

Чл. 169. (1) За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 4, т. 3 

от Наредба 10/16.09.2016 г. ученикът, при условиятана чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, подава заявление 

чрез директора на училището до началника на регионалното управление на образованието. Към 

заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на 

обучението. 

(2) В деня на подаването на документите по ал. 1 директорът на училището ги изпраща до 

началника на РУО заедно с информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика в 
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процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, ако ученикът се е обучавал в 

същото училище. 

(3) Началникът на регионалното управление на образованието разрешава обучение от 

разстояние в електронна среда за ученика по чл. 40а, ал. 4, т. 3 от Наредба 10/16.09.2016 г. въз 

основа на информация за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика за предходната учебна 

година и до момента и уведомява родителя идиректора на училището, в което е записан ученикът, 

в срок 3 работни дни от датата на подаване на заявлението относно възможността за осигуряване 

на обучението. 

(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на 

училището, в което е записан ученикът, издава заповед. 

Чл. 170. С декларацията по чл. 40г, ал. 1 и чл. 40д, ал.1 от Наредба 10/16.09.2016 г. 

родителят се задължава: 

1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в 

обучението; 

2. да поддържа редовна комуникация с училището,което организира обучението му от 

разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието наученика; 

3. да съдейства за спазването на правилата запровеждане на обучението в училището, 

което организира обучението му от разстояние в електронна среда; 

4. да осигури редовното участие на ученика исвоевременно да уведомява училището, което 

организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие наученика по 

уважителни причини; 

5. да подпомага процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на 

навици за самостоятелно учене. 

Чл. 171. (1) Обучението от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 40а, ал. 3 и 4 

от Наредба 10/16.09.2016 г. започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението по чл. 

40г, ал. 1 и чл. 40д,ал. 1 от Наредба 10/16.09.2016 г. при възможност да се осигури и при писмено 

съгласие на родителя за организацията на обучението от разстояние в електронна среда, която 

училището и/или училището, определено по реда на чл. 40а, ал. 6 от Наредба 10/16.09.2016 г., 

могат да осигурят поучебните предмети от училищния учебен план. 

(2) Когато е подадено заявление по чл. 40г, ал. 1 и чл.40д, ал. 1 от Наредба 10/16.09.2016 

г., до решаване на въпроса за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда 

ученикът може да не посещава присъствените учебни занятия в училището, а училището, в което 

е записан, му осигурява обща подкрепа от разстояние в електронна среда по съответните учебни 

предмети. 

(3) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 от Наредба 10/16.09.2016 г. се прекратява: 

1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2от ЗПУО; 

2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или 

не е бил ангажиран с процеса на обучение; 

3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията по чл. 40г, ал. 1 и по чл. 40д, 

ал. 1 от Наредба 10/16.09.2016 г. задължения. 

(4) Обучението по чл. 40а, ал. 3 и 4 от Наредба 10/16.09.2016 г. спира за периода на 

обучение от разстояние в електронна среда на паралелката, в която ученикът е записан, в случаите 

по чл. 40а, ал. 1 и 2 от Наредба 10/16.09.2016 г., като за този период ученикът се обучава с 

паралелката си. 

Чл. 172. (1) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 от Наредба 10/16.09.2016 г. се обучава от 

разстояние в електронна среда от училището, в което е записан, училището осъществява 

дистанционните учебни часове, текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от 

раздел А и раздел Б на училищния учебен план, а при възможност - и по раздел В. 

(2) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 от Наредба 10/16.09.2016 г. се обучава от разстояние 

синхронно в електронна среда от училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6 от Наредба 

10/16.09.2016 г., училището осъществява обучението по учебните предмети от раздел А и по 

задължителните модули от профилиращите учебни предмети. В случай че училището, в което е 

записан ученикът, предлага изучаване на учебен предмет от раздел А на чужд език, в училището, 
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определено по реда на чл. 40а, ал. 6 от Наредба 10/16.09.2016 г., съответният учебен предмет се 

изучава на български език. 

(3) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 от Наредба 10/16.09.2016 г. се обучава несинхронно от 

разстояние в електронна среда от училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6 от Наредба 

10/16.09.2016 г., училището осигурява наблюдение на уроци по учебните предмети от раздел А и 

по задължителните модули от профилиращите учебни предмети, а взаимодействието, текущата 

обратна връзка и оценяването на ученика се осъществяват от учители в училището, в което е 

записан ученикът. 

(4) Когато ученик по чл. 40а, ал. 4 от Наредба 10/16.09.2016 г. се обучава от разстояние в 

електронна среда от училище, определено по реда на чл. 40а, ал. 6 от Наредба 10/16.09.2016 г., 

обучението на ученика по учебните предмети отраздел Б, с изключение на задължителните 

модули от профилиращите учебни предмети, а при възможност - и по раздел В, се осъществява 

от учители в училището, в което е записан. 

(5) В случаите по ал. 3 и 4 взаимодействието, текущата обратна връзка и оценяването на 

ученика се осъществяват синхронно от учители в училището, в което е записан, но не по-малко 

от 10 учебни часа месечно, разпределени между предметите в зависимост от дела им в училищния 

учебен план. 

(6) В случаите по ал. 3 и 4 училището, в което ученикът е записан, и училището, 

определено по реда на чл. 40а, ал. 6 от Наредба 10/16.09.2016 г., си взаимодействат при водеща 

роля на второто училище засъздаване на оптимални условия за обучение на ученика. 

Чл. 173. Документът за завършен клас, етап или степен на образование се издава от 

училището, в което е записан ученикът, въз основа на резултатите от обучението, независимо 

дали обучението е осъществено от самото училище, или от друго училище, определено по реда 

на чл. 40а, ал. 6 от Наредба 10/16.09.2016 г., като за целта обучаващото училище осигурява достъп 

на училището, в което е записан ученикът, до информацията за отсъствията, текущите,срочните 

и годишните им оценки не по-късно от 5 дни от края на първия и втория учебен срок. 
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 Глава пета                                                                                                                                                            

ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Чл. 174. (1) Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати 

от обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. 

(2) Основните цели на оценяването са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и определяне на 

потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от подкрепа; 

2. мониторинг на образователния процес  

(3) Оценяване се извършва: 

1. в процеса на обучение; 

2. в края на клас или на етап от степен на образование; 

3. при завършване на степен на образование. 

Чл. 175. (1) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

1. вътрешно – когато оценката се поставя от обучаващия учител; 

2. външно – когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от обучаващия 

учител. 

Чл. 176. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. 

(2) Оценките, които може да се поставят, са "отличен (6)", "много добър (5)", "добър (4)", 

"среден (3)", "слаб (2)" за учениците от IV до XII клас. 

(3) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните 

резултати от обучението е „отличен”, „много добър”, „добър”, „среден” и „незадоволителен”. 

(4) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I,II , III клас се 

поставят оценки само с качествените показатели по ал.3.  

(5) В случаите когато количественият показател не се определя като цяло число, 

качественият показател се определя при условията на държавния образователен стандарт за 

оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

(6) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към ал.2. 

 

 

 

Раздел I                                                                                                                                                                   

Текущи изпитвания 

 

Чл. 177. (1) Оценяването на учениците от СУПНЕ „Фр. Шилер” се извършва чрез текущи 

изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз 

основа на проекти. В резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки и брой точки, 

въз основа на които се формират срочни или годишни оценки. 

(3) Оценката е показател за степента, в която компетентностите, постигнати от учениците 

в резултат на обучението, съответстват на определените с държавния образователен стандарт за 

общообразователната подготовка, с държавния образователен стандарт за профилираната 

подготовка по съответния учебен предмет или модул за съответния клас.  

(4) Не се поставят оценки по учебните предмети, модули или дейности, предвидени за 

изучаване във факултативните часове от училищния учебен план.  

 Чл. 178. (1) Текущите изпитвания в СУПНЕ  се осъществяват ритмично и системно през 

първия и през втория учебен срок. 

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се 

установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които са изучавали 

през предходната учебна година в задължителните учебни часове. 

(3) Текущото изпитване по ал. 2 е писмено и има диагностична функция с цел установяване 

на степента на усвояване на основни понятия, факти и закономерности и на придобитите 
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компетентности, които ще се надграждат през учебната година, както и идентифициране на 

дефицитите и предприемане на мерки за преодоляването им.  

Чл. 179.(1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго,минималният 

задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули за всеки учебен срок за 

учениците от IV,V, VI, VII, VIII, IX, X и XI клас е: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен учебен 

план с 2,5 – 3,5 учебни часа седмично; 

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен 

учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. 

(2)За учениците от XII клас е в сила Наредба № 3/2003 година за системата за оценяване, 

ДВ бр. 37 от 2003 г. 

(3) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 се включва текущото 

изпитване по чл. 11, ал. 2 от Наредба №11 от 01.09.2016 г.. 

Чл. 180. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, 

аспоред обхвата – индивидуални и групови. 

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания научениците 

се поставят текущи оценки. 

(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен дааргументира 

устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания – писмено, с изключение 

на случаите, когато текущото писмено изпитване е под формата на тест с избираеми отговори 

и/или с кратък свободен отговор. 

(4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето на 

проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма. 

Чл. 181. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения 

иотговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. 

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и отговори 

на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени изпитвания се 

извършват за не повече от един учебен час. 

(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически 

дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание. 

Чл. 182. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидиуални устни 

решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава индивидиуални писмени 

решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

(3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално или в 

екип практически дейности, определени в групово поставено практическо задание. 

(4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки ученик. 

Чл. 183. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена 

част(раздел) от учебното съдържание по учебния предмет. 

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. 

Чл. 184. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. 

(2) Класна работа се провежда при обучение за придобиване на общообразователна 

подготовка по: 

1. български език и литература и по математика – в прогимназиалния етап и в двата етапа 

на средната степен на образование; 

2. чужди езици – в двата етапа на средната степен на образование 

(3) Класната работа по математика  се провежда за един учебен час. 

(4) Класната работа по български език и литература и по чужд език се провежда в два слети 

учебни часа. 
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Чл. 185. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия 

учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите. 

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, 

като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за направените изводи. 

(3) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебнатагодина. 

Чл. 186. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на 

следните изисквания: 

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една 

контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече отдве 

класни и/или контролни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

(2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния 

учебенпредмет, утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки 

учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището. 

(3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информиратучениците, 

акласните ръководители - родителите (настойниците, попечителите,представителите на 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна 

закрила). 

Чл. 187. (1) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и закласните и 

контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като 

очаквани резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет или 

модул за съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни 

равнища, балансирани с оглед на целта на изпитването. 

 

 

 

Раздел II 

Срочни, годишни и окончателни оценки 

 

Чл. 188. (1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат компетентностите на 

ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет или модул, изучаван през 

учебния срок за придобиване на общообразователната, разширената, профилираната,подготовка, 

и при вземане предвид на текущите оценки. 

(2) По учебните предмети, изучавани в I-IVклас  не се формира срочна оценка. 

(3) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва, че не са 

усвоили компетентностите,  определени в учебната програма за съответния клас, или ученици 

получили оценка Слаб (2) по определен учебен предмет, се организира допълнително обучение 

по чл. 178, ал. 1, т. 2 от ЗПУО по график, утвърден от директора на училището. 

(4) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи изпитвания 

по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от 

часовете поучебния предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът 

полага изпит за определяне на срочна оценка по чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. 

(5) В случаите по ал. 4, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане на 

изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, която не може 

да бъди по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. Когато ученикът не се яви 

и на втората дата за полагане на изпита за определяне на срочна оценка, срочна оценка по учебния 

предмет не се поставя, а ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния 

учебен предмет. 

(6) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт, за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако продължителността на 

освобождаването не позволява осъществяването на минималния задължителен брой текущи 

изпитвания по чл. 12, ал. 1от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. и Наредба №3 от 2003 год. В този 

случай срещу учебния предмет в училищната документация се записва „освободен“. 
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(7) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно отдва 

учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 

(8) При обучението за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира 

по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без да се формира срочна оценка по 

профилиращия учебен предмет. 

Чл. 189. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет или 

модул, като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното съдържание, 

изучавано през учебната година за придобиване на общообразователната, разширената, 

профилираната  подготовка, и при вземане предвид на срочните оценки. 

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от 

сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

(3) За учениците от XIIклас за учебен предмет, който по учебен план се изучава само в 

един учебен срок с един учебен час седмицчно, се формира само годишна оценка при вземане 

предвид на текущите оценки. 

(4) За учениците от XIIклас за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един 

учебен час седмично в един от двата учебни срока годишната оценка се формира при вземане 

предвид на текущите оценки от единия учебен срок и срочната оценка от другия учебен срок. 

(5) За учениците от XIIклас за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един 

учебен час седмично и през двата учебни срока, се формира само годишна оценка при вземане 

предвид на текущите оценки. 

(6) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни програми 

на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените оценки по чл. 

9, ал. 8 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г.. 

(7) За резултатите от обучението: 

1. в І, IIи III клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с качествен 

показател; 

2. във IIи IIIклас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с качествен 

показател; 

3. от IV  до ХII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна оценка с 

качествен и количествен показател. 

(9) При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна 

оценка по всеки модул от профилиращия учебен предмет и годишна оценка попрофилиращия 

учебен предмет. Годишната оценка по профилиращия учебен предмет сеформира като 

средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул от предмета.  

(10) Годишната оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не сеоформят 

срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния учебен предмет, 

признати при условията и по реда на глава пета и/или на оценките по съответния учебен предмет, 

получени в приемащото училище. 

Чл. 190. (1)В СУПНЕ „Фр. Шилер“ срочната и годишната оценка се формират в 

съответствие с определенотов учебната програма съотношение между текущите оценки от 

устните писмените ипрактическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и 

участието на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, изпълнение 

на практически задачи, работа по проекти). 

(2) Срочните и годишните оценки на учениците от ІV до XІІ клас се формират сточност до 

цяло число, с изключение на случаите по чл. 23, ал. 7от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. 

Чл. 191. (1) Учителят лично вписва поставените от него оценки в 

съответнатазадължителна училищна документация. 

(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са: 

1. в деня на изпитването – за текущите оценки от устните и от практическите изпитвания; 

2. до две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки отписмените 

изпитвания; 

3. в деня на оформянето им – за срочните и за годишните оценки. 

Чл. 192. (1) Окончателна оценка се поставя при: 

1. завършване на първи гимназиален етап на средно образование; 
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2. завършване на втори гимназиален етап на средно образование. 

(2) Окончателните оценки по ал. 1 може да се променят само по реда на изпитите 

запромяна на окончателната оценка. 

(3) Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап, 

запридобита степен на образование. 

Чл. 193. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален етап наосновно 

образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас взадължителните и в 

избираемите учебни часове. 

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на 

учебнияпредмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, срещу 

учебнияпредмет в задължителната училищна документация се записва „освободен“. 

(3) Оценките по ал. 1 се записват в удостоверението за начален етап на 

основнообразование, в т.ч. и оценките, които са слаб (2). 

Чл. 194. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиален етап 

на основно образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван във всеки от 

класовете – V, VIи VII  клас, от прогимназиалния етап в задължителните и избираемите учебни 

часове. 

 (2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния 

предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на определен клас, срещу учебния 

предмет за съответния клас в задължителната училищна документация се записва „освободен”. 

(3) Оценките по ал. 1 се записват в свидетелството за основно образование. 

Чл. 195. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на 

първигимназиален етап на средно образование се формират с точност до 0,01 

катосредноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в класовете от първи 

гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Окончателните оценки при завършване на първи гимназиален етап на 

среднообразование по всеки учебен предмет, който се изучава само в един клас от 

първиягимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас. 

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание испорт, 

в случаите по чл. 23, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г., когато ученикът е освободен във 

всички класове на първи гимназиален етап и не е формирана годишна оценка за нито един от 

класовете на етапа, а в задължителната училищна документация се записва „освободен“. 

(4) В случаите по чл. 23, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г., когато не е формирана 

годишна оценка за един илиповече класове на първи гимназиален етап, окончателната оценка по 

учебния предметфизическо възпитание и спорт: 

1. Е годишната оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван само в единот 

класовете на етапа; 

2. Се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишниоценки 

по учебния предмет за класовете, в които той е изучаван. 

3. Окончателните оценки по ал. 1 се вписват в удостоверението за първи гимназиален 

етап.Окончателните оценки от удостоверението за първи гимназиален етап се посочват в 

дипломата за средно образование, като задължително се вписва номера на удостоверението. 

Чл. 196. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на 

среднообразование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки 

по учебния предмет, изучаван във втори гимназиален етап в задължителните и в избираемите 

учебни часове. 

(2) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебнитепредмети, 

които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са годишнитеоценки за 

съответния клас. 

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание испорт,  

в случаите по чл. 23, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г., когато ученикът е освободен и през 

двата срока на всички класове от втори гимназиален етап и не е формирана годишна оценка за 

нито един от класовете на етапа, а в задължителната училищна документация се записва 

„освободен“. 
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(4) В случаите по чл. 23, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г., когато не е формирана 

годишна оценка за един или повече класове на гимназиалния етап, окончателната оценка по 

учебния предмет физическовъзпитание и спорт: 

1. е годишната оценка по учебния предмет – когато предметът е изучаван само в единот 

класовете на етапа; 

2. се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените годишни оценки 

по учебния предмет за класовете, в които той е изучаван. 

(5) В случай че здравословното състояние на ученика по ал. 5 не му позволява даположи 

изпит, не се формира окончателна оценка, а в задължителната училищна документация се записва 

„освободен“. 

(6) Наред с окончателните оценки по ал. 1 в дипломата за средно образование севписват в 

точки и в оценки и резултатите от успешно положените държавни зрелостни изпити по чл. 134 и 

135 от ЗПУО. 

(7) Резултатите от държавните зрелостни изпити по ал. 7 по желание на зрелостникаможе 

да се трансформират в оценки по скалата за оценяване, определена в European CreditTransfer and 

Accumulation System (ECTS), и да се запишат в европейското приложение към дипломата за 

средно образование. 

(8) В случаите по ал. 8 резултатите от държавните зрелостни изпити се трансформиратпо 

ECTS скала за оценяване, както следва: 

1. оценка А се поставя при резултат отличен 6,00; 

2. оценка В се поставя при резултат отличен 5,50 – 5,99; 

3. оценка С се поставя при резултат много добър 4,50 – 5,49; 

4. оценка D се поставя при резултат добър 3,50 – 4,49; 

5. оценка E се поставя при резултат среден 3,00 – 3,49; 

Чл. 197. Общият успех в дипломата за средно образование се формира като 

средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, вписани 

катоокончателни оценки по чл. 196, ал. 1 и 2 по учебните предмети, изучавани в задължителните 

часове, и отсредноаритметичните оценки, вписани като окончателни оценки по чл. 30, ал. 1 и 2 

от Наредба № 11 от 01.09.2016 г.- учебните предмети, изучавани в избираемите часове. 

 

 

 

Раздел III 

Изпити в процеса на училищното обучение 

 

 Чл. 198. (1) Приравнителните изпити се провеждат: 

1. при преместване на ученик от VIII до ХII клас , ако училищните учебни планове на 

училището, от което ученикът се премества, са  различни. В тези случаи приравнителни изпити 

се полагат по учебните предметиот общообразователната подготовка, по задължителните модули 

отпрофилиращите учебни предмети , които не са изучавани в паралелката, от коятоидва ученикът; 

2. при приемането на ученик от обединено училище на места, определени сдопълнителния 

държавен план-прием в ХI клас, когато училищният учебен планна училището, в което ученикът 

е обучаван в първигимназиален етап, са разработени въз основа на различни рамкови или 

типовиучебни планове; в тези случаи приравнителни изпити се полагат по учебнитепредмети от 

общообразователната подготовка, коитоне са изучавани в паралелката, от която идва ученикът; 

3. за лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и давъзстанови статута 

си на ученик, ако действащият рамков учебен план, възоснова на който е разработен съответният 

училищен учебен план, е различенот рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е 

разработенучилищният учебен план, по който лицето е започнало обучението си всъответната 

степен; 

4. за ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение,етап от степен 

на образование или придобил основно образование илипрофесионална квалификация в училище 

на чужда държава, в процеса напризнаването на което при съпоставка с действащия към момента 

рамковучебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, еконстатирано 
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различие в изучаваните от ученика учебни предмети/модули;разпоредбата се прилага и при 

завършен период, клас или етап на образованиев системата на Европейските училища. 

(2) Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка,се провеждат в 

съответствие с учебната програма по определен учебен предметза съответния клас. 

(3) В случаите, когато учениците се преместват или включват в училищнотообучение 

преди приключване на учебния процес за съответната година, сепровеждат изпити по реда на 

приравнителните изпити по ал. 1 и 2, в резултатна които се формира срочна оценка, като те се 

провеждат в съответствие с частта от учебната програма за съответния срок.  

Чл. 199. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет или модул са: 

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за ХI клас и за ХIIклас; 

3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и навтори 

гимназиален етап на средното образование. 

Чл. 200. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишнатаим оценка е 

Слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани взадължителните или избираемите учебни 

часове. 

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават вкласовете от I до 

IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна форма на обучение и възрастта им е съответна за 

този класили я надхвърля, но не с повече от три години. 

(3) Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три годинисъответната за този 

клас възраст, както и учениците, които се обучават вкласовете от I до IV в задочна или във вечерна 

форма, полагат поправителниизпити. 

(4) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна или индивидуална форма и не са 

усвоили компетентностите,заложени в учебната програма за I, за II или за III клас, или имат 

годишнаоценка слаб (2) по някой от учебните предмети, изучавани в задължителнитеили в 

избираемите учебни часове от училищния учебен план в IV клас, сеорганизира допълнително 

обучение по време на лятната ваканция следсъответния клас при условия и по ред, определени в 

държавния образователенстандарт за приобщаващото образование. 

(5) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание,включено в учебната 

програма по съответния учебен предмет или модул засъответния клас и за съответния вид 

подготовка. 

(6) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителнисесии. 

(7) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две седмицислед приключване 

на учебните занятия и до две седмици преди началото научебната година по ред, определен със 

заповед на директора на училището. 

(8) Редовните поправителни сесии за учениците от ХII клас са две и сепровеждат до две 

седмици след приключване на учебните занятия и до единмесец преди началото на учебната 

година по ред, определен със заповед надиректора на училището. 

(9) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицинскидокумент, не 

са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат дасе явят на допълнителна 

поправителна сесия по ред, определен със заповед надиректора на училището, но не по-късно от 

10 октомври. 

(10) Учениците от ХII клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети,изучавани в 

задължителните или в избираемите учебни часове, и във факултативните часове по учебен 

предмет отспециализираната подготовка, на редовните поправителни сесии и/или 

надопълнителната поправителна сесия по ал. 9 или не са се явили напоправителни изпити, могат 

да се явяват на поправителни изпити и надопълнителна януарска поправителна сесия по ред, 

определен със заповед надиректора на училището. 

Чл. 201. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат следприключване на 

учебните занятия съответно за VII клас, за ХI клас или за ХIIклас. 

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модулсе полага върху 

учебното съдържание, включено в учебната програма посъответния учебен предмет или модул за 

съответния клас. 
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(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикътподава заявление до 

директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка, формирана по реда на чл. 

23от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна нагодишна оценка по 

ал. 1. 

(5) Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от ХII клас, който имагодишна оценка Слаб 

(2) по един или по няколко учебни предмета или модула може да се явява на изпити за промяна 

на оценката без ограничения на брояизпитни сесии. 

(6) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на годишна оценкапо не повече 

от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/илив избираемите учебни часове. 

Чл. 202. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване напървия или 

втория гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятиясъответно за X  или 

ХII клас. 

(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет или модул се 

полага върху учебното съдържание, включено в учебните програми посъответния учебен предмет 

или модул за съответните класове от етапа. 

(3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикътподава заявление 

до директора на училището, с което се отказва отокончателната си оценка, формирана  по реда на 

чл. 29, съответно на чл. 30 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна наокончателната 

оценка. 

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателнатаоценка по не 

повече от три учебни предмета общо, изучавани взадължителните и/или в избираемите учебни 

часове. 

(6) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който сеизучава само в един 

клас от първия или съответно втория гимназиален етап, се допуска само изпит запромяна на 

годишната оценка. 

Чл. 203. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет илимодул се 

полагат от: 

1. учениците, обучавани в дневна, и в комбиниранаформа при обучението при условията 

и по реда на дневна форма, чиитоотсъствия надхвърлят 25 % от учебните часове по отделен 

предмет или модул,предвидени по училищния учебен план за съответната паралелка през 

учебниясрок, което не позволява да бъде формирана срочна оценка порадиневъзможност да бъде 

осъществен минималният брой текущи изпитвания по чл.12, ал. 1от Наредба № 11 от 01.09.2016 

г.  при спазване на принципа за ритмичност по чл. 11, ал. 1от Наредба № 11 от 01.09.2016 г.; 

2. учениците, обучавани в  индивидуална форма, които доначалото на втория учебен 

срок се преместват от форма на обучение, при коятоне се прилага текущо оценяване, или започват 

обучението си в системата напредучилищното и училищното образование; 

3. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3,т. 3 и 4 ЗПУО 

при условията на индивидуално обучение по реда надистанционната форма, които до началото 

на втория учебен срок се преместватот форма на обучение, при която не се прилага текущо 

оценяване, илизапочват обучението си в системата на предучилищното и 

училищнотообразование. 

(2) Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебнотосъдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет илимодул, изучавано през 

съответния учебен срок и за съответния вид подготовка. 

Чл. 204. (1) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предметили модул се 

полагат от: 

1. учениците, обучавани в задочна и в самостоятелна форма на обучение; 

2. учениците, обучавани в индивидуална  форма наобучение, които след началото на 

втория учебен срок се преместват от формана обучение, при която не се прилага текущо 

оценяване, или започватобучението си в системата на предучилищното и училищното 

образование; 
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3. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите по чл. 114, ал. 3,т. 3 и 4 ЗПУО 

при условията на индивидуално обучение по реда надистанционната или на самостоятелната 

форма, които след началото на вторияучебен срок се преместват от форма на обучение, при която 

не се прилагатекущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищнотои 

училищното образование; 

4. в случаите по чл. 23, ал. 6от Наредба № 11 от 01.09.2016 г., когато учениците нямат 

годишна оценка поучебен предмет. 

(2) Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебнотосъдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет илимодул за съответния клас и за 

съответния вид подготовка. 

Чл. 205. (1) Получената оценка на изпит по чл. 35 - 38 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. не 

може да сепроменя. 

(2) Когато получената оценка на изпит по чл. 38 от Наредба №11 от 01.09.2016 г.е слаб (2), 

ученикът сеявява на поправителен изпит по реда на чл. 34от Наредба №11 от 01.09.2016 г. 

Чл. 206. (1) Изпитите в процеса на обучение се провеждат от: 

1. училищна комисия по организирането на изпита; 

2. училищна комисия по оценяването. 

(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се определят лица,които заемат 

учителска длъжност по учебния предмет, по който се провеждаизпитът. 

(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се определят лица, които заематучителска 

длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът, всъщото или в друго училище. В 

случай че училището не може да осигури такивалица, в състава на комисията може да се 

определят преподаватели от висшиучилища, които имат завършено висше образование по 

специалност отпрофесионално направление съгласно Класификатора на областите на 

висшеобразование и професионалните направления, приет с Постановление №125на 

Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо научебния предмет, по който 

се провежда изпитът. 

(4) Комисиите по ал. 2, т. 2 се състоят най-малко от двама членове,единият от които е 

председател. 

(5) За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът наСУПНЕ „ Фр. Шилер” 

издава заповед за определяне на комисиите по ал. 2. 

(6) В заповедта по ал. 5 за всеки изпит се определят датата на провеждане,началният час, 

съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне на изпитнитематериали, времето и мястото за 

проверка на изпитните работи, срокът имястото за оповестяване на резултатите от изпита. 

(7) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и засрока и мястото за 

оповестяване на резултатите, се публикува на интернетстраницата на училището и се поставя на 

общодостъпно място в училищетонай-късно три дни преди датата за провеждане на изпита. 

Чл. 207. (1) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. писмени; 

2. практически; 

3. комбинация от писмена и устна част; 

4. комбинация от писмена и практическа част. 

(2) Изпитите в процеса на училищното обучение са писмени. 

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са практически поучебните предмети: 

1. физическо възпитание и спорт; 

2. музика - за II - IV клас; 

3. изобразително изкуство - за II - IV клас; 

4. технологии и предприемачество - II - IV клас; 

 (4) Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писменаи устна част 

по учебните предмети: 

1. български език и литература - за II - IV клас; 

2. чужди езици. 
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(5) Изпитите в процеса на обучение са комбинация от писмена ипрактическа част по 

учебните предмети музика, изобразително изкуство итехнологии и предприемачество, 

информатика и информационни технологии. 

(6) Продължителността на изпитите в процеса на училищното обучение е: 

1. за класовете от началния етап на основната степен: 

а) един астрономически час - в случаите, когато изпитът е писмен илипрактически; 

б) до 20 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинацияот писмена 

и устна част; 

в) до 40 минути - за писмената или за практическата част в случаите,когато изпитът 

включва писмена или практическа част; 

2. за класовете от прогимназиалния етап на основната степен: 

а) два астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 

б) до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинацияот писмена 

и устна част; 

в) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически; 

г) до 90 минути - за писмената или за практическата част в случаите,когато изпитът 

включва писмена или практическа част; 

3. за класовете от двата гимназиални етапа на средната степен наобразование: 

а) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 

б) до 30 минути - за устната част в случаите, когато изпитът е комбинацияот писмена 

и устна част; 

в) до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически; 

г) до 150 минути - за писмената или за практическата част в случаите,когато изпитът 

включва писмена или практическа част. 

Чл. 208. (1) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение сеформира като 

средноаритметична от оценките на членовете на училищнатакомисия по оценяването с точност 

до: 

1. единица - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставягодишна оценка, 

за изпитите за промяна на годишната оценка, за изпитите заопределяне на срочна или на годишна 

оценка; 

2. 0,01 - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценказа етап от 

степента на образование, за изпитите за промяна на окончателнаоценка и за изпитите за 

определяне на окончателна оценка. 

(2) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които сепровеждат като 

комбинация от писмена и устна част или от писмена ипрактическа част, е средноаритметична от 

оценките, поставени за всяка част, сточност, която се определя по реда на ал. 1. 

(3) Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат катокомбинация от 

писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб(2), когато някоя от оценките по 

отделните части е слаб (2). В тези случаипоправителният изпит се полага и в двете части. 

Чл. 209. (1) Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищнотообучение и 

напуска залата ученик, който: 

1. преписва от хартиен носител; 

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилнителефони, 

калкулатори, таблети и др.); 

3. преписва от работата на друг ученик; 

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство закомуникация; 

5. изнася извън залата изпитни материали или информация засъдържанието им. 

(2) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан отчленовете на комисията 

по чл. 206, ал. 1, т. 1, като в протокола задължително сепосочват нарушителят, нарушението и 

кога е извършено. 

(3) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса научилищното обучение при 

условията и по реда на ал. 1, не се оценява. 

(4) В случаите по ал. 1 ученикът може да се яви отново на съответнияизпит на следващата 

изпитна сесия.  
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Раздел IV 

Национални външни оценявания 

 

Чл. 210. (1) Национални външни оценявания в системата на училищнотообразование се 

провеждат в края на: 

1. началния етап на основната степен на образование; 

2. прогимназиалния етап на основната степен на образование; 

3. първия гимназиален етап на средната степен на образование. 

(2) Извън случаите по ал. 1 министърът на образованието и науката можеда определи 

национално външно оценяване в определен клас, който не епоследен за етапа от степента на 

образование. 

Чл. 211. (1) Националните външни оценявания по чл. 47от Наредба № 11 от 01.09.2016 г., 

ал. 1 включватучениците, които в съответната учебна година се обучават в дневна форма 

наобучение съответно в IV, VII или Х клас, а в случаите по чл. 47, ал. 2 от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. – всъответния клас. 

(2) Националните външни оценявания по чл. 47, ал. 1от Наредба № 11 от 01.09.2016 г.  

включват иучениците, които в съответната учебна година се обучават в индивидуална илив 

комбинирана форма на обучение съответно в IV, VII или Х клас, а в случаитепо чл. 47, ал. 2от 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г.  - в съответния клас, в случай че обучението по съответнитеучебни 

предмети се осъществява по училищния учебен план. 

(3)На Национални външни оценявания по чл. 47, ал. 1 от Наредба № 11 по тяхно желание 

може да участват и учениците, които в съответната учебна година се обучават в самостоятелна 

форма на обучение. 

Чл. 212. (1) Националните външни оценявания се провеждат като писмениизпити с 

изключение на проверката на компетентностите в компонента „Говорене" при изпита почужд 

език от националното външно оценяване в края на първия гимназиаленетап на средната степен на 

образование, който се провежда устно; 

 (2) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат на компютър и/или на хартия иизпитните 

работи се проверяват като анонимни. 

(3) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат едновременно за всичкиученици, а в случаите, 

когато учениците работят на компютър - в изпитенпериод от няколко дни по предварително 

обявен график за училищата. 

(4) Изпитите при националните външни оценявания се провеждат не по-рано от три  

седмици преди края на съответната учебна година по график,  определен със заповед на 

министъра на образованието и науката. 

(5) Проверката на изпитните работи от национално външно оценяванеможе да се 

осъществява в компютърна среда и/или на хартия. 

Чл. 213. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 1от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г.  сепровежда в края на IV клас. 

(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Наредба №11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците,  националното външнооценяване в края на началния 

етап на основната образователна степен има зацел и измерване на степента на постигане на 

отделни ключови компетентностив областта на българския език и на математиката, придобити в 

класовете отетапа. 

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебнитепредмети 

български език и литература и математика и се провеждат подформата на тест. 

(4) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието инауката със 

заповед може да определи и други учебни предмети извънпосочените в ал. 3, по които да се 

проведе национално външно оценяване поал. 1. В заповедта се определя и форматът на теста. 

(5) Тестът по български език и литература включва диктовка и/или задача за създаване на 

кратък текст. 

(6) Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи съссвободен 

отговор. 
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(7) Националното външно оценяване по ал. 1 се провежда във всичкиучилища, в които се 

осъществява обучение в IV клас. 

(8) Ученици със СОП, които са интегрирани в училищата, в които сеосъществява обучение 

в IV клас, и се обучават по индивидуални учебнипрограми, полагат изпитите по ал. 3 по преценка 

на училищния екип заподкрепа за личностно развитие след обсъждане с родителя 

(настойника,попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетнилица, 

търсещи или получили международна закрила). 

(9) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 3 се изразява катопроцент от 

максималния брой точки и се записва в точки, които се приравняваткъм оценките по чл. 9, ал.1 

от Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

Чл. 214. (1) Националното външно оценяване по чл. 47, ал. 1, т. 2 от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. Сепровежда в края на VII клас. 

(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4 от Наредба №11,  националното външно 

оценяване в края на прогимназиалния етап на основната степен на образованиеима за цел и 

измерване на степента на постигане на отделни ключовикомпетентности в областта на българския 

език и на математиката, придобити вкласовете от етапа. 

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебнитепредмети 

български език и литература и математика и се провеждат подформата на тест. 

(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положии изпит по 

учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебничасове, чрез което се измерва 

степента на постигане на отделни езиковикомпетентности в областта на съответния чужд език. 

(5) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието инауката със 

заповед може да определи и други учебни предмети извънпосочените в ал. 3 и 4, по които да се 

проведе национално външно оценяванепо ал. 1. В заповедта се определя и форматът на теста. 

(6) Националното външно оценяване по ал. 1 се провежда във всичкиучилища, в които се 

осъществява обучение в VII клас. 

Чл. 215. (1) Националното външно оценяване по чл 47, ал. 1, т. 3от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. Сепровежда в края на обучението по съответния учебен предмет в Х клас. 

(2) Освен основните цели по чл. 44, ал. 1, т. 1, 2 и 4от Наредба № 11 от 01.09.2016 г.  

националното външнооценяване в края на първия гимназиален етап на средната степен 

наобразование има за цел и измерване степента на постигане на отделникомпетентности, 

свързани с българския език и функционалната грамотност в областта на четенето, както и на 

математиката и математическата грамотност,придобити в класовете от етапа. 

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебнитепредмети 

български език и литература и по математика и се провеждат подформата на тест. 

(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положии изпит по 

учебния предмет чужд език – английски и немски, изучаван в задължителните учебни часове, чрез 

който се измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на чуждия 

език, и/или по учебния предмет информационни технологии, чрез който се измерва степента на 

постигане на отделни ключови компетентности в областта на дигиталните компетентности, 

придобити вкласовете от етапа. 

(5) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието инауката със 

заповед може да определи и други учебни предмети извънпосочените в ал. 3 и 4, по които да се 

проведе национално външно оценяванепо ал. 1. В заповедта се определя и форматът на теста. 

 (6) Националното външно оценяване по ал. 1 се провежда във всичкиучилища, в които се 

осъществява обучение в Х клас. 

 (7) Оценката от националното външно оценяване по чужд език сеформира като сбор от 

оценката по компонента „Говорене" и от оценката натеста по чужд език. 

Чл. 216.  (1) При провеждане на националните външни оценявания може дасе извършва 

видеоконтрол като мярка в защита на дейности от общественинтерес, свързани с превенция и 

обективно провеждане на изпитите. 

(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално,областно и 

училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповедсъответно на министъра на 
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образованието и науката, началника нарегионалното управление на образованието и на директора 

на училището. 

(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върхупровеждането на 

националните външни оценявания, се поставятинформационни табели за оповестяване на факта 

за видеонаблюдение. 

(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимитетехнически и 

организационни мерки за защита на обработваните чрезсистемите за видеонаблюдение лични 

данни. 

(5) Директорът на училището, в което се провежда национално външнооценяване, 

осигурява необходимите технически средства и инфраструктура завидеонаблюдението на 

местата за подготовка и за провеждане на изпити ипредоставя онлайн достъп по защитен канал 

до тях на определените по ал. 2длъжностни лица от регионалното управление на образованието 

и отМинистерството на образоването и науката. 

(6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис отвсяка зала в 

училището се изпраща в електронно видеохранилище приспазване на нормативните изисквания 

за защита на личните данни. Записите сесъхраняват в електронното видеохранилище за срок 2 

месеца от провежданетона националното външно оценяване, след което се унищожават 

автоматично. 

(7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електроннотовидеохранилище и не 

по-късно от 2 месеца от деня на провеждане на изпитакомисия, определена със заповед на 

директора, унищожава информацията, закоето съставя протокол. 

(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само наоправомощени 

лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение зазаконосъобразното и обективното 

провеждане на националното външнооценяване." 

Чл. 217. (1) Оценките по чл. 50, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се записват в 

удостоверението заначален етап на основно образование. 

(2) Оценките по чл. 51, ал. 11 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се записват в свидетелството 

за основнообразование. По учебния предмет чужд език, в случай че е положен изпит, сезаписва и 

постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езиковарамка. 

(3) Оценките по чл. 52, ал. 12 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. се записват в 

удостоверението за първигимназиален етап на средно образование. В случай че е положен изпит 

поучебния предмет чужд език и при условие, че ученикът е получил минимум 60% от 

максималния брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво всъответствие с Общата 

европейска езикова рамка, а в случай че е положенизпит по учебния предмет информационни 

технологии и при условие, чеученикът е получил минимум 50 % от максималния брой точки на 

изпита, сезаписва и постигнатото ниво в съответстие с Европейската референтна рамка 

задигиталните компетентности. 

(4) Оценките от националното външно оценяване по чл. 47, ал. 2 от Наредба № 11 от 

01.09.2016 г. сезаписват като текущи оценки. 

Чл. 218. (1) Резултатите от всяко национално външно оценяване сеанализират на 

училищно равнище. 

 (2) СУПНЕ „Фр. Шилер” оповестява  публично следните  данни: средните резултати на 

училището от националното външно оценяване, средните резултати за областта, средните 

резултати за страната, представяне на средните резултати на учениците по пол. 

(3) Анализът на резултатите на училището от националното външнооценяване е 

инструмент за идентифициране на областите, които се нуждаят отподобрение, както и за 

планиране на необходимата подкрепа, която ще доведедо повишаване на резултатите на 

учениците. 

Чл. 219. Документацията, свързана с организирането и провеждането на националното 

външно оценяване, се съхранява в едногодишен срок. 
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Раздел V 

Завършване на клас, етап и степен на образование 

 

Чл. 220. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко 

"Среден(3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен план за 

съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в следващия 

клас. 

(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в 

следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни предмети, ако се 

обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна,  или комбинирана форма и неговата възраст е 

съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

Чл. 221. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул, 

полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците. 

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита за 

промяна на оценката, повтаря класа. 

Чл. 222. (1) Учениците от I, IIи III клас, които не са усвоили компетентностите, заложени 

в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка 

"Слаб (2)" по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако 

са се обучавали в дневна, индивидуална или самостоятелна форма и възрастта им е съответната 

за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

(2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна 

форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция при 

условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. При необходимост 

допълнителното обучение може да продължи и през следващата учебна година. 

Чл. 223. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "Слаб (2)" по един или по няколко 

учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити за промяна на 

оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна на оценката без 

ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред, определени с държавния образователен 

стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 224. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. 

(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има 

годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за личностно 

развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна програма по съответния 

учебен предмет. 

(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна програма 

по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата учебна година той полага 

изпит за промяна на оценката по този учебен предмет. 

Чл. 225. Ученик, който е в самостоятелна или задочна форма, при повтаряне на класа се 

обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има оценка "слаб 

(2)". 

Чл. 226. (1)На учениците, завършили обучението си в I, IIи IIIклас, се издава 

удостоверение за завършен клас. 

(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с 

ученическа книжка. 

Чл. 227. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение за 

завършен начален етап на основно образование. 

(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в прогимназиалния 

етап на основно образование. 

Чл. 228. (1) Учениците, завършили успешно VІІ клас, придобиват основно образование, 

което се удостоверява със свидетелство за основно образование. Свидетелството дава право за 
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продължаване на обучението в следващата степен на образование, както и на обучение за 

придобиване на професионална квалификация. 

(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършили обучението си в VII клас, получават 

удостоверение за завършен VІІ клас, което им дава право да продължат обучението си в VІІІ клас 

и на професионално обучение. 

Чл. 229. (1) Учениците, завършили успешно Х класпрез 2020 г., получават удостоверение 

за завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да продължат 

обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на обучение за придобиване 

на професионална квалификация. 

(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършили обучението си в X клас през 2020 г., 

получават удостоверение за завършен Х клас, което им дава право да продължат обучението си в 

ХІ клас и на професионално обучение.  

Чл. 230. (1) Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас, етап или 

степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за информацията и 

документите. 

(2) В документите за завършен етап от степента на образование, за завършено образование, 

за придобита степен на професионална квалификация, както и за завършено професионално 

обучение се посочва съответното ниво от Националната квалификационна рамка и от 

Европейската квалификационна рамка. 

(3) Министърът на образованието и науката организира създаването и воденето на 

информационен регистър за документите за завършено основно образование, средно образование 

и/или степен на професионална квалификация. 

 

 

 

Раздел VI 

Държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование 

 

Чл. 231.  Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии: 1. през май - юни; 2.  

през август - септември; 

Чл. 232.  (1)    Изпитните работи от държавните зрелостни изпити са анонимни. 

(2)  Държавните зрелостни изпити се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени 

върху учебно съдържание, изучавано в задължителната подготовка, съгласно чл. 15, ал. 2 от 

Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.  

(3) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити се приемат с наредба на 

министъра на образованието и науката. 

Чл. 233. (1) Средно образование се придобива след успешно завършен ХII клас и успешно 

положени държавни зрелостни изпити по учебни предмети или цикъл от учебни предмети, 

изучавани в гимназиалния етап, и се удостоверява с диплома за завършено средно образование, в 

която се вписва и общият успех. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на 

образованието или за професионално обучение.  

(2) Държавните зрелостни изпити измерват постигнатите резултати, включващи знания, 

умения, отношения или компетентности, от обучението по съответния учебен предмет или цикъл 

от учебни предмети в задължителната подготовка в гимназиалния етап независимо от 

продължителността на етапа и от предвидените учебни часове за съответния учебен предмет или 

цикъл от учебни предмети.  

(3)  Учениците, завършили успешно XII клас, полагат държавните зрелостни изпити на 

територията на областта, в която са завършили успешно последния гимназиален клас. 

 

Раздел VII                                                                                                                                         

Общи положения, съдържание и процедура за полагане на Държавен зрелостен изпит 

 

Чл. 234. (1) Държавните зрелостни изпити са два, като единият от тях е по български език 

и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети "чужд език", 
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"математика", "физика и астрономия", "биология и здравно образование", "химия и опазване на 

околната среда", "история и цивилизация" и "география и икономика" и предметния цикъл 

"философия", изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка. 

(2) По свое желание ученикът може да положи и държавни зрелостни изпити по избрани 

от него учебни предмети или цикъл от учебни предмети по ал. 1.  

Чл. 235. (1) За провеждането на държавните зрелостни изпити министърът на 

образованието и науката утвърждава със заповед примерни изпитни материали, които се 

публикуват на официалната страница на Министерството на образованието и науката в Интернет.  

(2) Държавните зрелостни изпити по всеки учебен предмет се оценяват от национална 

комисия, която включва учители и преподаватели от висшите училища.  

(3) Държавните зрелостни изпити се полагат при спазване на действащите юридически 

актове, уреждащи държавните зрелостни изпити, към момента на явяването без ограничения за 

възраст и брой изпитни сесии. Оценките от  държавните зрелостни изпити се формират с точност 

до 0,01. 

(4) Оценката от държавния зрелостен изпит е окончателна. Когато получената оценка е 

слаб (2), зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен зрелостен изпит.  

(5) Когато на втория държавен зрелостен изпит получената оценка е слаб (2), зрелостникът 

може да се яви отново на този изпит, като на следващата изпитна сесия има право да избере същия 

или друг учебен предмет от посочените в чл. 24, ал. 3 на Закона за народната просвета. 

 Чл. 236.  Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил или не е положил 

 успешно държавните зрелостни изпити,  по свое желае получава удостоверението по чл. 7, ал. 5 

от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.  

 

Раздел VIII                                                                                                                                        

Органи, комисии и лица, които осъществяват дейностите по организирането и 

провеждането на държавните зрелостни изпити на училищно ниво 

 

Чл. 237. (1)   Държавните зрелостни изпити на училищно равнище се организират и 

провеждат от:  

1. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ като училище, в което ученикът завършва XII клас;  

2. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ като училище, в което се провежда държавен зрелостен 

изпит;  

3. училищна зрелостна комисия;  

4. комисия за провеждане на държавни зрелостни изпити в училището;  

5. квестори;  

6. учители-консултанти.  

(2) При необходимост организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити се 

подпомага и от училища, в които не се провежда обучение в ХII клас, чрез предложения за 

включването на учители от такива училища като квестори. 

(3)   Квестори не могат да бъдат: 1. учители от училището, в което се провеждат държавни 

зрелостни изпити; 2. учители, които имат правоспособност по съответния учебен предмет и/или 

преподават предмета, а на държавни зрелостни изпити по чужд език - и учители, които преподават 

предмет на съответния чужд език; 3. родители на зрелостници, както и лица, извършващи 

образователни услуги на тези ученици. 

(4) Учители-консултанти не могат да бъдат:  

1.  учители, които имат правоспособност по съответния учебен предмет и/или преподават 

предмета, с изключение на учителите-консултанти по чужд език;  

2.родители на зрелостници, както и лица, извършващи образователни услуги на тези 

ученици.   

 (5) В комисията за провеждане на държавни зрелостни изпити в училището не може да 

се включват учители, които имат правоспособност по съответния учебен предмет и/или 

преподават предмета. 
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Раздел IX                                                                                                                                         

Организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити на училищно равнище 

 

Чл. 238.   Директорът на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, в което се осъществява обучение в 

XII клас:  

1. със заповед назначава училищна зрелостна комисия;  

2. организира и контролира приемането на заявленията на зрелостниците за допускане до 

държавни зрелостни изпити и издаването на служебните бележки за подадено заявление за 

допускане до държавни зрелостни изпити и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити, 

по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;  

3. обобщава и предава на регионалната комисия за организиране и провеждане на 

държавните зрелостни изпити справка за зрелостниците, които са заявили желание за допускане 

до държавен зрелостен изпит, по образец,  утвърден от министъра на образованието и науката на 

хартиен и магнитен носител, включително и за зрелостниците със специални образователни 

потребности и/или с хронични заболявания;  

4. обобщава и предава на регионалната комисия за организиране и провеждане на 

държавните зрелостни изпити списък на зрелостниците, които не са допуснати до държавни 

зрелостни изпити по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;  

5. изпраща до регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните 

зрелостни изпити предложения за: а) квестори; б) учители-консултанти по чужд език; 

6. издава заповед, с която определя за утвърдените учители от училището времето и 

мястото за дежурството им;  

7. приема от регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните 

зрелостни изпити с приемно-предавателен протокол копия от окончателните протоколи с 

изпитните резултати и ги съхранява в съответствие с чл. 5 от Наредба № 3/17.05.2004 г.  за 

организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити. 

8. приема от регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните 

зрелостни изпити с приемно-предавателен протокол оценените изпитни работи и ги съхранява в 

съответствие с чл. 5 от Наредба № 3/17.05.2004 г.  за организацията и провеждането на 

държавните зрелостни изпити. 

9. определя тридневен срок след получаване на копие от окончателните протоколи с 

изпитните резултати и оценените изпитни работи, в който зрелостниците лично могат да се 

запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност в присъствието на 

представители на училищната зрелостна комисия. 

Чл. 239. (1) Директорът на  СУПНЕ „Фридрих Шилер“,  в което се провежда държавен 

зрелостен изпит: 

1.със заповед определя състава на комисията за провеждане на държавни зрелостни изпити 

в училището, както и времето и мястото за изпълнение на задълженията им;  

2. със заповед разрешава достъп на територията на училището по време на държавните 

зрелостни изпити на представителите на родителите, определени от училищното настоятелство; 

3. осигурява необходимата техника за осъществяване на двоен аудиозапис за 

зрелостниците със специални образователни потребности, които ще се явяват на устни държавни 

зрелостни изпити; 

4. осигурява необходимата техника за прослушване на записа за компонента "Слушане с 

разбиране" на държавния зрелостен изпит по чужд език и техника за размножаване;  

5. осигурява необходимите стаи на учителите-консултанти по чужд език; 

6. получава от регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните 

зрелостни изпити:  

а) списъците с имената на зрелостниците, които ще полагат държавни зрелостни изпити в 

училището, и разпределението им по учебни предмети или цикъл от учебни предмети и зали;  

б) списъците с имената на квесторите, разпределението им по зали, коридори и входове и 

инструктаж за тях;  

в) списък с имената на учителите-консултанти и инструктаж за тях;  

(2) Директорът на СУПНЕ „Фридрих Шилер“в деня на изпита:  



64 

 

1. организира, координира и контролира дейността на комисията за провеждане на 

държавните зрелостни изпити в училището, както и на квесторите и учителите-консултанти;  

2. осъществява контрол в изпитния ден на територията на училището да се допускат само: 

2.1. зрелостниците, разпределени да полагат съответния изпит в училището;  

2.2 лицата, които изпълняват служебни функции по организиране и провеждане на изпита; 

 2.3. до трима представители на родителите, определени от училищното настоятелство. 

3. организира изтеглянето на изпитните материали по електронен път и осигурява вярното 

им и точно размножаване при спазване на Правилата за информационна сигурност;  

4. уведомява квесторите за разпределението им и предоставя срещу подпис на 

разпределените квестори в изпитните зали инструктаж за зрелостника, утвърден със заповед на 

министъра на образованието и науката, списък на зрелостниците в съответната зала, изпитните 

материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет 

или цикъл от учебни предмети; 

5. предоставя на квесторите и учителите консултанти в писмен вид срещу подпис 

инструктажи, утвърдени със заповед на министъра на образованието и науката;  

6. организира и контролира допускането на зрелостниците в сградата не по-рано от 30 

минути преди началото на изпита;  

7. приема от квесторите протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и 

изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните 

материали на неявилите се зрелостници;  

8. предава с приемно-предавателен протокол на регионалната комисия за организиране и 

провеждане на държавните зрелостни изпити пликовете с изпитните работи, справка за броя на 

явилите се и неявилите се зрелостници по всеки учебен предмет; 

9. издава служебни бележки на квесторите и учителите консултанти за дежурството им по 

време на държавния зрелостен изпит.  

10. организира и контролира работата на квесторите и учителите консултанти, отговаря за 

протичането на изпита и попълването на документацията от изпитния ден. 

Чл. 240. Училищната зрелостна комисия:  

1. съставя и подписва протокол за допуснатите до държавни зрелостни изпити ученици;  

2. приема заявленията на зрелостниците за допускане до държавни зрелостни изпити и им 

издава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и 

за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити;  

3. приема от директора на училището протоколите с изпитните резултати и изпитните 

работи, като организира и контролира запознаването на зрелостниците с тях; 

4. организира издаването на дипломи за завършено средно образование и удостоверения 

за завършен гимназиален етап. 

Чл. 241. Комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището:  

1. приема с приемно-предавателен протокол от регионалната комисия за организиране и 

провеждане на държавните зрелостни изпити съответните изпитни комплекти и/или изпитни 

материали и ги съхранява до разпределението им по зали;  

2. в деня на изпита в присъствието на директора на училището отваря секретните пликове, 

в които се съхраняват изпитните комплекти и/или изпитните материали, и ги разпределя заедно с 

помощните материали по зали;  

3. записва, разкодира, отпечатва и размножава изпитния вариант за всеки държавен 

зрелостен изпит в брой, равен на броя на явилите се зрелостници;  

4. разсекретява аудиофайловете за компонента „Слушане с разбиране" и ги размножава на 

магнитен или на оптичен носител в брой, който е достатъчен, за да обезпечи съответните изпитни 

зали;  

5. в присъствието на директора раздава на квесторите по зали изпитните материали, 

изпитните комплекти и помощните материали, а за залите, в които се провежда изпит по чужд 

език, и магнитния или оптичния носител за компонента „Слушане с разбиране";  

Чл. 242. (1)  Квесторите изпълняват своите задължения в съответствие с инструктажа, 

предоставен им от директора на училището.  
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(2) Учителят консултант по чужд език се запознава с изпитния материал непосредствено 

след обявяването на изпитния вариант само при възникнали проблеми със записа на текста за 

компонента "Слушане с разбиране".  

(3) Учителят консултант изпълнява своите задължения в съответствие с инструктажа, 

предоставен му от директора на училището. 

Чл. 243. (1) Зрелостникът подава заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и 

получава служебни бележки за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити 

и за кандидат, допуснат до държавни зрелостни изпити.  

(2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище с документ за самоличност 

и служебната бележка за допускане до държавни зрелостни изпити не по-късно от 30 минути 

преди часа, определен със заповед на министъра на образованието и науката като начало на 

държавния зрелостен изпит. 

(3) В зависимост от учебния предмет или цикъла от учебни предмети, по който полага 

държавен зрелостен изпит, зрелостникът носи:  линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, 

гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма,  

(4) Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния 

зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа.  

(5) Зрелостникът получава от квестора изпитен материал, изпитен комплект и помощни 

материали. 

(6) Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището 

зрелостник, който: 

1. преписва от хартиен носител;  

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, таблети и др.); 

3. преписва от работата на друг зрелостник;  

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация;  

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. 

(7) За отстраняването на зрелостника се съставя протокол, подписан от квесторите и 

директора на училището, в което се провежда изпитът, като в протокола задължително се 

посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено.  

(8) Изпитната работа на зрелостник, отстранен от държавен зрелостен изпит при условията 

и по реда на ал. 6 и 7, не се оценява. 

(9) Не се оценява и изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията за 

анонимност. В този случай квесторите или членовете на съответната комисия, която е установила 

нарушението на анонимността, съставят протокол, описващ нарушението, и го подписват заедно 

с директора на училището или с председателя на съответната комисия.  

(10) В случаите по ал. 6 и 9 зрелостникът може да се яви отново на съответния държавен 

зрелостен изпит. 

Чл. 244. (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити имат право да присъстват 

като наблюдатели до трима представители на родители (попечители, представители на 

непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици 

от училището, в което се провежда държавният зрелостен изпит, като могат да присъстват при 

подготовката на изпитните зали преди началото на изпита и при допускането и разпределението 

на квесторите и на зрелостниците в сградата. 

 (2) Представителите на родителите по ал. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден от 

училищното настоятелство. 

(4) Представители на родителите не могат да бъдат:  

1. родители на зрелостници; 

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; 

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално направление 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалнитe направления, 

приет с ПМС № 125 от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващо на учебния предмет.  

(5) Липсата на обстоятелства по ал. 4 се удостоверява от представителите на родителите с 

декларация по образец, утвърден от министъра на образованието и науката.  
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(6) Представителите на родителите имат следните права:  

1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния 

зрелостен изпит;  

2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при 

предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, 

помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл 

от учебни предмети; 

3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сградата на училището;  

4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на 

изпита; 

5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;  

6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на 

протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се 

зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;  

7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния 

зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по 

образованието. 

(7) Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до 

изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит. 

(8) Квесторите, учителите консултанти, членовете на комисията за провеждане на 

държавните зрелостни изпити в училището, зрелостниците и представителите на родителите 

нямат право да използват технически средства за комуникации в изпитния ден в сградата на 

училището до приключването на изпита. 

Чл. 245. (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити се извършва видеоконтрол 

като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с превенция и обективно 

провеждане на изпитите. 

(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално,областно и 

училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на министъра на 

образованието и науката, началника на регионалното управление на образованието и на 

директора на училището. 

(3) Във всяко училище, в което се осъществява видеоконтрол върху провеждането на 

държавен зрелостен изпит, се поставят информационни табели за оповестяване на факта за 

видеонаблюдение. 

(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите технически и 

организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за видеонаблюдение лични 

данни. 

(5) Директорът на училището, в което се провеждат държавни зрелостни изпити, осигурява 

необходимите технически средства и инфраструктура за видеонаблюдението на местата за 

подготовка и за провеждане на държавните зрелостни изпити и предоставя онлайн достъп по 

защитен канал до тях на определените по ал. 2 длъжностни лица от регионалното управление на 

образованието и от Министерството на образоването и науката. 

(6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис от всяка зала в 

училището се изпраща в електронно видеохранилище при спазване на нормативните изисквания 

за защита на личните данни. Записите се съхраняват в електронното видеохранилище за срок 2 

месеца от деня на провеждането на държавния зрелостен изпит, след което се унищожават 

автоматично. 

(7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електронното видеохранилище и не 

по-късно от 2 месеца от провеждането на изпита комисия, определена със заповед на директора, 

унищожава информацията, за което съставя протокол. 

(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на оправомощени 

лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за законосъобразното и обективното 

провеждане на държавния зрелостен изпит. 

Чл. 246.Документацията, свързана с организирането и провеждането надържавните 

зрелостни изпити, се съхранява в едногодишен срок. 
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Раздел X 

Обучение и изпити  за Немска езикова диплома І и ІІ (ДСД I и ДСД II) 

 

Чл. 247. (1) СУПНЕ „Фр.Шилер” осигурява условия и ресурси от учебната 1999/2000 г. за 

по-задълбочено и целенасочено обучение по немски език за учениците от Х до ХІІ клас, които 

желаят да положат изпитите за сертификата Немска езикова диплома ДСД IІ, ниво В2/С1 според 

Общата европейска референтна езикова рамка, която им дава право да  кандидатстват и следват  

в немскоезични университети. 

(2) След усилена езикова подготовка в Х и ХІ клас в ХІІ клас учениците полагат писмен и 

устен изпит по немски език в училището по формат, определен от Конференцията на министрите 

по култура и образование на ФРГермания (КМК) и успешно издържалите изпита получават 

езиковия сертификат ДСД ІІ.. 

Чл. 248.(1) СУ с преподаване на немски език „Фр.Шилер” осигурява условия и ресурси от 

учебната 2015/2016 г. за подготовката на всички ученици от VІІІ и ІХ клас за Немска езикова 

диплома ДСД І, ниво A2/ В1според Общата европейска референтна езикова рамка, която им дава 

право да участват в подготвителен курс за следване в Германия  (Studienkolleg) или им осигурява 

предимство при кандидатстване за работа в немскоговорящите страни.  

(2) В ІХ клас учениците полагат писмен и устен изпит по немски език в училището по 

формат, определен от Конференцията на министрите по култура и образование на ФРГермания 

(КМК) и успешно издържалите изпита получават езиковия сертификат ДСД І. 

Чл.249.(1) Ученици от ІХ клас, които не са издържали изпита за ДСД І и ученици изобщо 

не положили изпита в ІХ клас, могат да го положат в Х клас.  

Чл. 250.(1) Писмените и устните изпити за ДСД І и ДСД ІІ се провеждат по определения 

регламент в СУПНЕ „Фр.Шилер”, което е оторизирано за това от Немската централа за 

образование в чужбина със седалище в гр. София. 

(2) Писмените работи на учениците от изпитите за ДСД І и ДСД ІІ се проверяват и оценяват 

в Централата в гр. Кьолн, Германия. 

(3) Изпитите се провеждат от комисии от преподаватели по немски език в училището, 

назначени със заповед на директора на СУПНЕ„Фр.Шилер” .  

(4) Изпитите са безплатни за учениците от СУПНЕ„Фр.Шилер” . 

 

 

Раздел XI 

Обучение и изпити за езиков сертификат по английски език на Кеймбридж (САЕ) 

 

Чл. 251. (1) СУПНЕ „Фр.Шилер” осигурява условия и ресурси от 2012 г. за по-задълбочено 

и целенасочено обучение по английски език във форми за извънкласна дейност за учениците от 

ХІ клас, които желаят да положат изпитите по английски език за сертификат на Кеймбридж 

(САЕ). 

(2) Учениците, които желаят да се подготвят за изпитите трябва да са завършили Х клас в 

СУПНЕ с годишен успех по английски език Много добър (5) или Отличен (6). 

(3) Ако групите за подготовка на учениците за изпита не се формират според регламента 

на национална програма за извънкласни дейности, броят на учениците в група е минимум 13, 

максимум 20, а при  26 желаещи се формират две групи. 

(4) Подготовката за изпита стартира през месец октомври, когато учениците са в   ХІ клас, 

а самият изпит се провежда в края на месец юни през същата учебна година. 

(5) Учениците от ХІІ клас, които не са успели да се яват на изпит в ХІ клас могат да се явят 

на изпит в ХІІ клас без да имат право да се включват в група в училището за повторна подготовка 

за изпит. 

(6) Писменият и устният изпит за сертификата на Кеймбридж се провеждат в СУПНЕ, като 

оторизиран изпитен център, по определения формат и регламент с външни оценители. 

(7) Подготовката за учениците е безплатна, а за явяването на изпит учениците заплащат 

определената такса. 
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Глава шеста 

ПРИЗНАВАНЕ И ПРИРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

 

Раздел І 

Признаване на училищно обучение и образование 

Чл. 252. (1) Завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование и 

професионална квалификация в училище на чужда държава се удостоверява с документ, издаден 

от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в която са издадени документите, и 

считано за част от системата на светското училищно образование на съответната държава. 

(2) Завършено обучение за придобиване на компетентности по учебните предмети 

български език и литература, история и цивилизации, география и икономика в частта им, 

отнасяща се до историята и географията на България, осъществено от финансирани при условията 

и по реда на ЗПУО организации на българи, живеещи извън Република България, се удостоверява 

с документ, издаден в съответствие с държавния образователен стандарт за информацията и 

документите.  

(3) Завършен период, клас, етап или завършена степен на училищно образование в 

училище от системата на Европейските училища се удостоверява с документ, издаден от 

съответното училище. 

Чл. 253. (1) Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на 

завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование и придобита 

професионална квалификация в училище на чужда държава или в училище от системата на 

Европейските училища с тези в училищното образование в Република България. 

(2) Признаването на завършен период или клас за класовете от I до VI включително се 

извършва от директора на СУПНЕ като приемащо училище, в което лицето желае да продължи 

обучението си. 

Чл. 254.(1) Желаещите признаване на завършен период, клас, етап или на завършена 

степен на училищно образование по документи, издадени от училища на чужди държави, подават 

следните документи:  

1. заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката;  

2. документ за училищно образование и/или професионална квалификация; 

3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на 

образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2;  

4. в случай, че лицето желае да продължи обучението си в първи или втори гимназиален 

етап в СУПНЕ - справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и 

поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;  

5. превод на български език на документите по т. 2, 3 и 4 от заклет преводач;  

6. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди 

обучението в училище на чужда държава, когато лицето желае признаване на класове от VIII до 

XII включително; 

(2) Документите по ал. 1, т. 5  се подават в оригинал, а документите по т. 2, 3, 4 и 6 - в 

оригинал или копие, заверено от нотариус или от училището, издало документа. 

(3) Допълнително при необходимост се представят и други документи, свързани с 

признаването, посочени от директора на приемащото училище. 

(4) Документите по ал. 1, т. 2, 3 и 4 и по ал. 3 се легализират, превеждат и заверяват в 

съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни 

публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са 

издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и 

други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 

1958 г.), с изключение на документите, издадени от училище в системата на Европейските 

училища, които не се легализират, както и за лица, които желаят признаване на класове от I до IV 

включително. 

(5) Документите по ал. 1 за завършен период или клас за класовете от I до VI включително 

се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си, т. е. в СУПНЕ. 
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(6) При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI включително 

директорът на СУПНЕ „Фридрих Шилер“-Русе извършва оценка на представените документи и 

издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:  

1. продължителността на обучението;  

2. вида на училището, в което е проведено обучението;  

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);  

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.  

(7) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, 

считан от датата на представяне на документите по чл. 108, ал. 1 от Наредба №11 от 01.09.2016 

за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

(8) Срокът по ал. 5 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени 

съгласно чл. 108, ал. 1 и 3от Наредба №11 от 01.09.2016 за оценяване на резултатите от 

обучението на учениците, са недостатъчни за вземане на решение и се налага представяне на 

други документи. 

Чл. 255. (1) Признаване се отказва, когато:  

1.подадените документи не съответстват на чл. 108; 

3. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от 

компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата й за светско училищно 

образование.  

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира. Директорът на СУПНЕ като приемащо училище писмено 

уведомява заинтересувания за мотивите за отказа. 

 

 

Раздел ІІ 

Продължаване на образованието в българско училище след признаване на завършен 

период, клас, етап или степен от училищното образование 

 

Чл. 256. (1) Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от I до VI 

включително по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат приравнителни 

изпити.  

(2) Лицата, на които е признат завършен период от обучението в VII клас или за VII клас 

по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителен изпит по 

български език и литература за първия учебен срок на VII клас или за VII клас.  

(3) Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от VIII до ХII 

включително по документи, издадени от училище на чужда държава, полагат приравнителни 

изпити по български език и литература, история и цивилизация и по география и икономика на 

България, ако тези предмети се изучават в съответните класове, с изключение на лицата, 

обучавани в училище в системата на Европейските училища, които не полагат приравнителен 

изпит по български език. Приравнителни изпити се полагат и по учебните предмети от 

общообразователната и профилираната подготовка, които не са изучавани в чуждестранното 

училище или в училището от системата на Европейските училища или липсва оценка по тях. 

(4) Всички лица, на които е признат завършен период или клас за класовете от VIII до ХII 

включително по документи, издадени от училище на чужда държава, и които са изучавали 

български език и литература, история и цивилизация и география и икономика на България към 

дипломатически представителства на Република България, към организации на българи, 

регистрирани съгласно законодателството на съответната държава за извършване на 

образователно-културна дейност, към Славянобългарския манастир „Св. вмчк. Георги Зограф" - 

Атон, Гърция, и към български православни църковни общини в чужбина, които се подпомагат 

със средства от бюджета на МОН, и представят оригинално удостоверение за проведено обучение 

за съответния признат клас, не полагат приравнителни изпити по тези учебни предмети. 

(5) Завършен учебен период в училище на чужда държава или в училище от системата на 

Европейските училища се признава независимо от броя на приравнителните изпити, които следва 

да бъдат положени съгласно българския рамков учебен план, при условие че е представен 
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документ, удостоверяващ обучение през целия период от време, който обхваща учебния срок в 

съответната държава. 

(6) За учениците от VI и VII клас, идващи от държава, в която не се поставят срочни и 

годишни оценки, но са допуснати до следващ клас, се издава удостоверение за признат клас, 

съответно за придобито основно образование.  

Чл. 257. (1) Приравнителните изпити, определени от експертната комисия в РУО - Русе по 

чл. 107, ал. 1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от обучението на 

учениците, се полагат по реда на чл. 33 от същата наредба..  

(2) Приравнителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в учебната 

програма по съответния учебен предмет или модул за клас, за съответния вид подготовка. 

(3) Приравнителните изпити се полагат в СУПНЕ, ако училището е избрано от лицето или 

неговия родител (настойник, попечител, представител на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила). При отказ на директора на 

СУПНЕ началникът на РУО - Русе определя училище за полагане на приравнителни изпити. 

Чл. 258. В случай, когато ученикът има признат ХII клас по документ от училище на чужда 

държава или от училище от системата на Европейските училища, избраното училище за полагане 

на изпитите оформя лично образователно дело на ученика въз основа на оригиналното 

удостоверение по чл. 110, ал. 1 от  Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяването на резултатите от 

обучението на учениците и протоколите за положените приравнителни изпити и издава 

удостоверение за завършен втори гимназиален етап. При успешно положени държавни зрелостни 

изпити СУПНЕ издава и диплома за средно образование.  

Чл. 259. (1) Диплома за завършено средно образование, издадена от училище на чужда 

държава или от училище в системата на Европейските училища и отговаряща на общите 

изисквания за достъп до висше образование в тази държава, се признава като такава и в България, 

освен ако не се установи съществено различие между общите изисквания за достъп до висше 

образование в двете страни.  

(2) Когато в диплома за завършено средно образование съгласно ал. 1 има учебен предмет, 

по който оценката, приравнена към шестобалната система, е под среден 3,00, този предмет не се 

вписва в удостоверението по чл. 110, ал. 1 от  Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяването на 

резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 260. Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава 

или в училище от системата на Европейските училища, могат по своя преценка, а за 

непълнолетните - по преценка и желание на родителя (настойника, попечителя, представителя на 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна 

закрила), да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено 

желание на лицето или родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените 

малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) до директора на 

СУПНЕ то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря. 

Чл. 261. В случаите по чл. 109, ал. 6 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяването на 

резултатите от обучението на учениците при изявено писмено желание, а за непълнолетните - по 

преценка и желание на родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените 

малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила), лицето може да 

посещава училище с разрешение на началника на РУО–Русе, когато се иска признаване на класове 

от VII до ХII включително, и на директора на СУПНЕ - когато се иска признаване на класове от I 

до VI включително. 
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Глава седма 

УЧЕНИЦИ 

Раздел I                                                                                                                                                        

Права и задължения на учениците 

 

Чл. 262.(1) Ученик е този, който е записан в училище за обучение за завършване на клас.  

(2) Учениците участват като партньори в училищното образование и имат активна роля за 

постигане на целите на образователно-възпитателния процес. 

(3) С постъпването си в СУПНЕ “Фридрих Шилер” – Русе ученикът избира между 

учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в задължително 

избираемите /избираемите учебни часове -ИУЧ/ФУЧи СИП/ФУЧ. 

(4) Учениците участват в училищния живот и в организационното развитие на училището 

чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво клас и училище, определени с 

правилника на училището по предложение на учениците в Раздел VІ „Форми и организация на 

ученическо самоуправление”.  

 (5) Учениците имат следните права: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;  

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;  

3. да избират профила на обучение;  

4. да получават библиотечно-информационно обслужване;  

5. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията 

си, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването им в училище, в 

началото на всеки учебен срок, както ипри поискване; 

6. да сигнализират и получават защита при накърняване на правата и достойнството им; 

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование и/или 

професия;  

9. да участват в проектни дейности, в извънкласни и извънучилищни дейности, в т. ч. и 

във форми на ученическо самоуправление; 

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите 

и за факултативните учебни часове;  

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при решаване 

на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план;  

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при 

изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на 

общността;  

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди за високи постижения в 

образователната дейност, в заниманията по интереси, в извънкласната и извънучилищната 

дейност и/или за принос към за развитието научилищната общност при условия и ред, 

определени в Раздел VІIНагради на ученицитеот правилника за дейността на училището и 

съгласноНаредбата за приобщаващо образование на МОН, обн. в ДВ, бр.86/27.10.2017 г. 

14. да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани в съответствие с индивидуалните им 

потребности, желания и способности; 

15. да участват, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, 

засягащи техните права и интереси; 

16. да ползват организираното медицинско обслужване в рамките на училището; 

17. да посещават кабинета на педагогическия съветник/психолога в междучасията и извън 

учебното време. Това не може да става в учебните часове. Изключения се правят само по 

преценка на учителя или когато се налага кризисна интервенция по преценка на психолога; 

18. да посещават медицинския кабинет в междучасията и извън учебното време. Не се 

допуска посещение в учебните часове. Изключения се правят само за неотложни случаи по 

преценка на учителя или на медицинското лице; 

 (6) Учениците имат право да получават стипендии при условия и по ред, определени от 

Министерския съвет. 
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Чл. 263. (1) Учениците имат следните задължения: 

1. да влизат в училищната сграда само през двата входа към централното фоайе. 

2. да спазват и изпълняват правилата и нормите на поведение в паралелката, в училището 

и в обществото, определени от ЗПУО и настоящия Правилник за дейността на училището; 

3. да проявяват уважение към педагогическите специалисти, непедагогическия персонал, 

както и другите ученици в училището, спазват училищния ред и дисциплина; 

4. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо 

и психическо насилие спрямо тях; 

5. да посещават редовно учебните занятия, а при отсъствие по болест или други 

уважителни причини да се спази реда и условията на Раздел II Отсъствия на учениците от учебни 

занятия.  

6. да участват в учебните часове и занимания като: 

6.1. притежават персонални, утвърдени на заседание на ПС учебници и помагала 

(работни тетрадки, карти, сборници и пр.) по отделните учебни предмети; 

6.2. вземат активно участие в урочните и извънкласни дейности; 

6.3. изпълняват задълженията си на дежурен ученик в класната стая/кабинет като 

дежурството на учениците се определя по система от класния ръководител. При отсъствие на 

дежурен, следващият по ред го замества и се изпълняват следните задължения: 

6.3.1. при отсъствие на учител повече от 15 минути информират училищното 

ръководство; 

6.3.2. информират учителите за отсъстващите ученици; 

6.3.3. почистват бялата дъска; 

6.3.4. отговарят за реда и хигиената в класната стая; 

6.3.5. в случаите, когато учителят отстрани ученик от учебен час, придружават 

отстранения ученик до училищната библиотека. 

6.4. изпълняват задълженията си на дежурен ученик в коридора като: 

6.4.1. следят за спазването на реда и дисциплината на учениците в коридора и при 

нарушение сигнализиратна дежурния учител на етажа; 

6.4.2. следят за опазване на училищното имущество и при нарушения сигнализиратна 

дежурния учител на етажа; 

6.4.3. изискват от учениците да влязат в класната стая след биенето на първия звънец; 

7. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за 

развитие на добрите традиции;  

8. по време на учебен процес - при влизане в училище, по време на учебни занятия и 

междучасия, както и до приключване на учебния процес за деня, по време на училищни събития 

учениците имат задължение да са облечени в училищно униформено облекло за ежедневно 

носене, което включва следните задължителни елементи:  

8.1. за учениците от I-VII клас,в зависимост от сезона и температурата: 

момчета: дълъг или с дължина до коляното черен или тъмносин панталон или дънки 

- без орнаменти, ненакъсани/ненарязани, дори и фабрично; риза в бледовиолетов цвят с дълъг 

ръкав с лого на училището/тениска от трико в лилав цвят с яка, с логото на училището;пуловер 

или суитшърт в тъмнолилав цвятс логото на училището; обувки, маратонки или сандали; 

момичета: дълъг или с дължина до коляното черен или тъмносин дамски панталон-

клин или панталон/дънки - без орнаменти, ненакъсани/ненарязани или черна/ тъмносиня пола с 

дължина до коляното; риза в бледовиолетов цвят с дълъг ръкав с лого на училището/тениска от 

трико в лилав цвят с яка, с логото на училището;пуловер или суитшърт в тъмнолилав цвятс логото 

на училището; обувки, маратонки, сандали.  

8.2. за учениците от VIII до XII клас,в зависимост от сезона и температурата: 

момчета: дълъг или с дължина до коляното черен или тъмносин панталон или дънки 

- без орнаменти, ненакъсани/ненарязани; риза в бледовиолетов цвят с дълъг ръкав с лого на 

училището /тениска от трико в лилав цвят с яка, с логото на училището;пуловер или суитшърт в 

тъмнолилав цвятс логото на училището; обувки, маратонки или сандали;  

момичета: дълъг или с дължина до коляното черен или тъмносин дамски 

панталон/дънки - без орнаменти, ненакъсани/ненарязани, или черна/тъмносиня пола с дължина 
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до коляното; риза в бледовиолетов цвят с дълъг ръкав с лого на училището /тениска от трико в 

лилав цвят с яка, с логото на училището;пуловер или суитшърт в тъмнолилав цвятс логото на 

училището; обувки, маратонки, сандали.  

8.3. на официални празници се носи задължителната училищна есенно-зимна униформа 

- дълъг панталон/дънки или дълга пола в черен или тъмно син цвят и риза с дълъг ръкав в 

бледовиолетов цвят с лого на училището, заедно с другите отличителни знаци на училището, 

приети с решение на Педагогическия съвет– шалче или вратовръзка  (за момичетата) и 

вратовръзка (за момчетата) в тъмнолилав цвят,без или с пуловера в зависимост от температурата; 

9. училищното униформено облекло е задължително и учениците са длъжни да бъдат  

облечени в него до края на учебния ден. 

10. изискванията за носене на задължителната училищна униформа, посочена в т. 8.1 и 

8.2. се отнасят както за времето, в което ученикът посещава учебните занятия в училището, така 

и за време, когато ученикът посещава училищни или други организирани мероприятия, 

провеждани в и извън училището, и когато пребивава извън училище, в и извън страната и 

представя училището на организирани срещи, конференции, хоспитации, обучение, училищни 

партньорства и др. 

11. освен задълженията, произтичащи от т. 10, учениците са длъжни да са във вид, 

който съответства на положението им на ученици: униформената риза задължително се носи 

закопчана и с вратовръзка или шалче за момичетата; не се допуска носенето на друга връхна дреха 

освен униформените пуловер/суитшърт с логото на училището; не се допуска панталоните, 

клиновете и полите да са от прозрачни материи или с дължина, различна от определената в т. 8.1 

и 8.2. на този правилник; гримът да бъде сведен до ниво, при което е почти незабележим.  

12. освен задължителното униформеното облекло, посочено в т. 8.1 и 8.2, в часовете по 

ФВС учениците задължително са облечени със спортно игрално облекло, което се състои от: 

12.1. униформена спортна тениска в лилав цвят и шорти/анцуг долнище/спортен клин, 

а при температури под 14°  С – с анцуг – долнище и горнище; 

12.2. при провеждане на учебните часове по ФВС в спортния салон(и) на училището 

учениците са обути с гуменки (не маратонки) с плитък грайфер, за да не се внася пясък и други 

замърсяващи елементи. Гуменките се използват само в часовете по ФВС и часа за спортни 

дейности в спортните салони на училището; 

12.3. когато занятията по ФВС и часа за спортни дейности се провеждат на двора на 

училището, учениците да са обути със спортни обувки. 

13. да заемат мястото си в кабинета и да се подготвят за работа след биенето на първия 

звънец – закъснение за учебния час до 20 минути се регистрира в електронния дневник с 1/2 

отсъствие по неуважителни причини; 

14. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него и да я представят при 

поискване;  

15. със своето поведение и постъпки да не възпрепятстват учителя при и по повод 

изпълнение на служебните му задължения и нормалното протичане на учебните часове; 

16. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по време 

на учебен час без разрешение на учителя. Преди началото на учебния час, учениците са длъжни 

да поставят мобилните си телефони и устройства в предназначена за това кутия за съхранението 

им в стаята/кабинета/физкултурния салон. В края на учебния час, учениците вземат личния си 

мобилен телефон и/или устройство преди да напуснат стаята/кабинета/физкултурния салон; 

17. да не използват мобилни телефони с цел заснемане и публикуване в публичното 

пространство (снимка и/или видеоклип) на друг ученик или учител, без тяхно знание и изрично 

съгласие; 

18. да опазват училищното имущество; 

19. да опазват хигиената в класните стаи, кабинети, коридори, физкултурен салон, 

тоалетни, други помещения, до които има достъп, сградата и двора на училището; 

20. да не участват в хазартни игри; 

21. да не употребяват наркотици, наркотични вещества и опиати, тютюн, тютюневи 

изделия, електронни цигари (вейп),бездимни цигари (тип IQOS), пурети/пури, наргиле и 
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алкохол;да не посредничат и да не участват в тяхното разпространение, продажба и/или 

въвличане в употреба;  

22. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;  

23. да не бъдат на обществени места без придружител, в съответствие с изискванията на 

Закона за закрила на детето; 

(2) Учениците, освободени от ФВС по медицински причини по съответен надлежен ред, 

присъстват в часовете по ФВС;  

(3) С оглед избягване на кражби, преди започване на часа по ФВС, учениците предават на 

съответния учител по ФВС за съхранение лични ценности (пари, часовници и пр.), а в края на 

часа си ги получават обратно. По време на учебните занятия учителите по ФВС заключват 

съблекалните и ги отключват 5 минути преди приключване на съответния учебен час. 

Чл. 264. Учениците нямат право: 

1. да отсъстват от учебни занятия без уважителни причини и да посещават избирателно 

часовете, когато има документ за освобождаване от учебни занятия. Ученик с документ за 

извиняване на отсъствия за деня не се допуска до участие в учебния процес. 

2. да унижават личното достойнство на съучениците си, да прилагат физическо и 

психическо насилие върху тях; 

3. да създават пречки на учителя при изпълнение на служебните му задължения, както и на 

съучениците си по време на учебните часове; 

4. да използват фалшиви медицински бележки и оправдателни документи; 

5. забранява се отваряне на прозорците в коридора, качване по прозорците, хвърляне на 

каквото и да е в коридора, мивките, тоалетните и през прозорците. Нарушителите се наказват по 

съответния ред по чл.199. от ЗПУО; 

6. учениците нямат право да напускат училището по време на учебен час по никакъв повод 

без разрешението на директора и съгласието на родител; 

7. да рушат и замърсяват училищната собственост. Констатирани щетисе възстановяват от 

нарушителите и се налага санкция, съгласно реда на ЗПУО и Правилника за дейността на 

училището. 

Чл. 265. Неизпълнението на задълженията, предвидени в правилника за дейността на 

училището, е нарушение на училищната дисциплина и подлежат на санкция. Всяко конкретно 

нарушение се разглежда по съответния ред и се налага адекватна санкция по чл.199 от ЗПУО. 

Чл. 266. Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и 

задължения за учениците, доколкото те не противоречат на ЗПУО и други актуални нормативни 

документи. 

 

 

Раздел ІІ                                                                                                                                                 

Ред и условия за отсъствия на учениците от учебни занятия. 

 

Чл. 267.(1)Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните 

случаи: 

1. по медицински причини, за което представя медицински документ - до 3 учебни дни 

след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно 

заведение; 

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като 

състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при 

представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на 

дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя; 

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от 

родителя до класния ръководител; 

4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на 

училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се 

описват причините за отсъствието. 
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(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е 

невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и 

подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. 

(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на 

ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и 

подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на 

училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по 

уважителни причини. 

 (4) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по 

учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото 

натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за 

освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се удостоверяват 

с медицински документ. Копие от този медицински документ се предоставя на медицинските 

лица в училище и се прилага към писменото уведомление, което родителят/настойникът на 

ученика/лицето, полагащо грижи за ученика подава до директора на училището. 

(5) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и спорт 

ученик в случаите по ал. 4, за който е противопоказно физическо натоварване, но не и 

присъствието в учебния час. 

(6) В случаите по ал. 4, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната 

година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час, а 

директорът, въз основа на писменото уведомление от родителя на ученика/настойникът на 

ученика/лицето, полагащо грижи за ученика и представените медицински документи, определя 

със своя заповед начина на уплътняване на времето за ученика, определено за учебните 

часове. Заповедта се съобщава на родителя на ученика в тридневен срок от издаването й 

срещу подпис. Копие от заповедта се предоставя на класните ръководители, на учителите по 

ФВС в училище за сведение и изпълнение.  

Чл. 268. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 
(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, 

а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие. 

(3) След всеки 3 допуснати отсъствия на ученика от училище класният ръководител 

уведомява писмено или по имейл родителя/представителя на ученика/лицето, което полага грижи 

за ученика, и обсъжда с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията. 

(4) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина по чл. 253, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя 

с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за отстраняване 

на причините за отсъствието. 

(5) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в електронния дневник на класа. 

Чл. 269. Редът и изискванията за извиняване на отсъствията на ученици по чл. 252, ал. 1, 

т. 1 са: 

1. класният ръководител се грижи за установяване на валидността и редовността на 

медицинските документи; при съмнение за фалшиви извинителни бележки и други документи за 

извиняване на отсъствия класният ръководител извършва проверки съвместно с медицинските 

лица в училище; 

2. след извиняване на отсъствията в електронния паралелков дневник класните 

ръководители съхраняват всички медицински документи до края на учебната година в папка; 

3. в края на учебната година, папката със събраните медицински документи се предавана 

ресорния заместник-директор. 

4. при доказване на фалшиви или подправени медицински бележки извинените с тях 

отсъствия се считат за неизвинени.  
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РазделIII 

Ред и условия за отсъствия на учениците от групите за целодневна организация на 

учебния ден 

 

Чл. 270. (1)Отсъствия на ученици от Групите за ЦОУД по здравословни причини се 

извиняват по начин, ред и процедура, възприети за извиняване на отсъствия от редовни часове, 

като се ползва същият медицински документ за деня (дните). Учителите в Групите за ЦОУД 

съгласуват дейността си по извиняване на отсъствия с класните ръководители на учениците и 

ползват същите документи за извиняване на отсъствията, ако са валидни за целия ден. 

(2)Отсъствията на ученик от група заЦОУД поради участие в извънучилищни дейности се 

извиняват до два учебни часа през деня от часовете за организиран отдих и физическа активност 

или от часовете за дейности по интереси, или до два дни в седмицата от часовете на ЦОУД при 

подадена декларация от родителя или настойника на ученика. 

Чл. 271. За други отсъствия на ученици, по семейни причини, се прилагат ред и процедура, 

установени с нормативни документи, както за редовни учебни занятия. 

Чл. 272. При допускане на отсъствия извън регламентираните за извиняване  (неизвинени) 

се спазват ред и процедура както при допускане на такива отсъствия за редовни учебни часове: 

при допуснати 7 неизвинени – забележка към родителя; при 12 – предупреждение към родителя 

за освобождаване на ученика от групата; за допуснати 15 и повече – освобождаване на ученика 

от групата. 

Чл. 273. Освободеното място в групи за ЦОУД се обявява в същия клас. 

 

 

 

Раздел IV 

Подкрепа за личностно развитие на учениците 

 

Чл. 274. (1) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 

индивидуалните потребности на всеки ученик. 

(2) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

(3) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където е ученикът – в училище 

и в центровете за подкрепа за личностно развитие. В случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 от ЗПУО – в 

домашни или в болнични условия. 

(4) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в 

училището работи педагогически съветник. В училището може да работят и други специалисти в 

зависимост от оценката на индивидуалните потребности на ученика от екипа за подкрепа за 

личностно развитие. 

(5) Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други 

педагогически специалисти в училището или от педагогическите специалисти в центъра за 

подкрепа за личностно развитие.  

(6) Извършване на подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда е 

извършването на някоя от дейностите за подкрепа за личностно развитие чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии, тъй като педагогическият 

специалист и учениците не се намират физически на едно и също място. 

(7) Обучение от разстояние в електронна среда е обучение, което се осъществява чрез 

използване на средствата на  информационните и комуникационните технологии, тъй като 

обучаващият и обучаемите не се намират физически на едно и също място. 

(8) Синхронно  извършване на подкрепа за  личностно развитие от разстояние в електронна 

среда е извършване на подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда, при 

което педагогическият специалист и учениците взаимодействат в реално време, едновременно, 

присъствено, чрез визуален контакт през електронна платформа. 

(9) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от плана 

за подкрепа на ученика, изготвен след извършване на оценка на индивидуалните потребности на 



77 

 

ученика, в който се определят конкретните дейности за допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на ученика и необходимите специалисти за предоставяне на подкрепата.  

(10) Училището включва в годишния план за дейността си видовете дейности, сроковете 

и отговорниците за предоставяне на подкрепата за личностно развитие. 

Чл. 275.(1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие на учениците в началото на всяка учебна година 

със заповед на директора на училището се определя координатор, който координира работата на 

екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците и дейностите с педагогическите 

специалисти и с родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на учениците. 
(2) Със заповедта на директора за координатор по ал. 1 може да бъде определен заместник-

директор, учител или друг педагогически специалист с компетентности и/или опит в областта на 

приобщаващото образование.  

(3) Функциите, които се осъществяват от координатора по ал. 1 са определени в чл. 7, ал. 

3 от Наредбата за приобщаващо образование. 

 

 

 

Раздел V 

Условия и ред за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците 

 

Чл. 276.(1) Общата подкрепаза личностно развитие (ОПЛР) се осигурява от 

постъпването на ученика в училище, съобразно индивидуалните му потребности и възможности 

на училището. 

(2) Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала на 

всеки ученик в училището. 

Чл. 277.(1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към 

всички ученици в класа и гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността 

на училището, включва:   

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнително консултиране по учебни предмети; 

4. кариерно ориентиране на учениците; 

5. занимания по интереси; 

6. библиотечно-информационно обслужване; 

7. грижа за здравето; 

8. осигуряване на общежитие; 

9. поощряване с морални и материални награди; 

10. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

11. дейности за превенция на обучителните затруднения; 

12. логопедична работа. 

Чл. 278.(1) Екипната работа по чл. 277, ал. 1, т. 1 между учителите и другите 

педагогически специалистивключва: 

13. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват учениците – обмен 

на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички учители за 

подобряване на работата им с учениците в класа; 

14. провеждане на регулярни срещи за: 

а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на ученик; 

б) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, 

насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

в) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни ученици, 

насочени към превенция на обучителните затруднения. 

Чл. 279.(1) Допълнителното обучение по учебни предмети по чл. 277, ал. 1, т. 2е 

насочено към ученици, които имат системни пропуски по даден учебен предмет, които са 
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напреднали по даден учебен предмет и/или за които се препоръчва такова обучение в плана за 

подкрепа. 

 (2) Потребностите от допълнителното обучение се определят от учителя по предмета и 

координатора по чл. 275, ал. 1,а за учениците със специални образователни потребности и за 

учениците с изявени дарби – от екипа за подкрепа за личностно развитие на конкретния ученик. 

(3) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни извън 

часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност от 60 до 120 учебни часа. 

(4) Допълнителното обучение по учебен предмет може да се провежда и по време на 

лятната ваканция с обща продължителност не повече от 80 учебни часа. 

(5) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява 

родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

Чл. 280. (1)Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се 

провежда извън редовните учебни часове от учителите по предмети ежеседмично в рамките на 

учебната година. 

(2) Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври за първия 

учебен срок и не по-късно от 20 февруари за втория учебен срок, в който се определя приемно 

време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата на училището и се публикува 

на интернет страницата на училището. 

(3) Класните ръководители информират родителите за възможностите по чл. 277, ал. 1, т. 

3 за допълнително консултиране по учебните предмети. Времето за допълнително 

консултиране е част от работното време на учителите. 

Чл.281. (1)Кариерното ориентиране в училищното образование почл. 277, ал. 1, т. 4 

включва взаимно допълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, 

посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и 

осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и 

пазара на труда. 

(2) Формите за кариерно ориентиране в училищното образование са индивидуалното и 

груповото информиране и консултиране, индивидуалната и груповата работа и работата по 

програми за кариерно ориентиране. 

(3) Информирането се отнася до: 

1. видовете подготовка в училищното образование, профилите, специалностите от 

професии; 

2. институциите в системите на предучилищното и училищното образование, 

професионалното образование и обучение и висшето образование и условията и реда за прием на 

ученици и студенти; 

3. динамиката и потребностите на пазара на труда. 

(4) Консултирането е насочено към: 

1. разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия; 

2. формиране на умения за планиране на учебното и личното време; 

3. формиране на умения за планиране на кариерното развитие; 

4. преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците; 

5. решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за 

образователна, професионална и личностна реализация. 

(5) Индивидуалната и груповата работа се осъществява за: 

1. подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация; 

2. провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране; 

3. провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на 

образование, професия и работа; 

4. провеждане на тренинги с ученици за формиране на умения за вземане на решения и 

търсене на работа. 

(6) Работата по програми за кариерно ориентираневключва дейности: 

1. с ученици от I до IV клас; 

2. с ученици от V до XII клас – за подготовка за преход към по-висока степен на 

образование или за участие на пазара на труда; 
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3. с ученици от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище, талантливи 

ученици, ученици със специални образователни потребности, ученици с проблемно поведение и 

др.; 

4. за реинтегриране на отпадналите от училище; 

5. за формиране на нови умения за социално включване и мобилност. 

Чл. 282. (1) Общата подкрепа за личностно развитие по 277, ал. 1, т. 5 чрез включване на 

учениците в заниманията по интереси може да се провежда чрез различни организационни 

педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. 
 (2) Заниманията по интереси включват: 

1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески 

умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, 

глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за 

устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство; 

2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-

туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално 

и международно равнище; 

3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се 

придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал. 3 

ЗПУО. 

(3) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите компетентности 

на учениците в областта на математиката, информатиката, природните науки и технологиите и се 

подпомага професионалното ориентиране на учениците. 

(4) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите 

компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното 

мислене на децата и учениците. 

(5) Заниманията по интереси се организират за учениците от I до XII клас в съответствие 

с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със спецификата на заниманията 

и с възможностите на училището. 

Чл. 283. (1) Заниманията по интереси в училище включват провеждане на учебни часове 

и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и 

междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културно-

исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански организации и други. 

(2) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: 

„Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и 

култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, 

„Спорт“ при спазване на реда, условията и сроковете, указани в чл. 21, ал. 3-14, чл. 21а, чл. 21б, 

чл. 21в, чл. 21 г и чл. 21д от Наредбата за приобщаващото образование, изм. и доп., ДВ бр. 105 от 

18.12.2018 г. 

Чл. 284. (1) Библиотечно-информационното обслужване по чл. 277, ал. 1, т. 6се 

осигурява чрез училищната библиотека, която осигурява свободен достъп на учениците до 

информация от различни документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с 

цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. 

(2) Училищната библиотека предоставя универсална информация чрез различни по тип, 

вид, тематика и език документални източници. 

(3) Училищната библиотека формира в учениците култура и умения за търсене и ползване 

на информация, изгражда навици за непрекъснато самообразование, подтиква към креативност, 

подпомага достъпа до културни и образователни събития, мотивира личностното израстване и 

гражданската отговорност. 

Чл. 285.(1) Грижата за здраветопо чл. 277, ал. 1, т. 7 се осигурява чрез създаване на 

условия за достъп на учениците до медицинско обслужване. 

(2) За учениците в училище се организират програми, свързани със здравното образование, 

здравословното хранене, първа долекарска помощ и други. 
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(3) В провеждането на дейностите по ал. 2 могат да се включват и родителите на 

учениците. 

(4) Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на 

ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да осъществява взаимодействие 

с медицинския специалист в здравния кабинет в училището. 

 Чл. 286. В съответнствие с 277, ал. 1, т. 9 учениците се поощряват с морални и 

материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по 

интереси и за приноса им към развитието на институционалната общност при условията и по реда, 

разписани вРаздел VII Условия и ред за награждаване на учениците. 

Чл. 287. (1) Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведениепо 

чл.277, ал. 1, т. 10 се изразява във включване на отделни ученици в дейности за въздействие върху 

вътрешната мотивация, както и оказване на психологическата подкрепа, съгласночл. 26 от 

Наредба за приобщаващото образование. 

(2) За преодоляване на проблемното поведениенаученика и за справяне със 

затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в институционалната среда, 

с участието му в дейността на институцията и с поведенческите му прояви се прилагат една 

или повече от следните дейности за въздействие върху вътрешната мотивация: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище; 

3. консултиране на детето или ученика с психолог/педагогически съветник; 

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 

умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин; 

5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество); 

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително 

определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи; 

8. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията. 

Чл. 288. (1) Дейността по чл. 287, ал. 2, т. 1 се прилага в случай на необходимост от 

изясняване на възникнал конкретен проблем. 

(2) Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на причините, 

довели до възникването на проблема, при спазване на етичния кодекс на училищната общност. 

(3) В резултат от дейността по ал. 2 класният ръководител съвместно с ученика определя 

дейности, които да доведат до преодоляване на проблема. 

(4) Класният ръководител оказва подкрепа на ученика за осъществяване на дейностите по 

ал. 3. 

Чл. 289. (1) Дейността по чл. 287, ал. 2, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за 

разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог и/или педагогически съветник, който не 

е страна в конкретния конфликт и който посредничи между страните в конфликта с цел 

разрешаването му. 

(2) Посредникът в конфликта по ал. 1 провежда разговор с всички страни в конфликта за 

установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс на 

училищната общност. 

(3) След изясняване на причините за възникването на конфликта ученикът или учениците 

получават подкрепа от посредника по ал. 1 за разрешаването му. 

Чл. 290. (1) Дейностите по чл. 287, ал. 2, т. 3 и 5 се осъществяват по препоръка на 

учителите на групата, на класния ръководител или на друг педагогически специалист. 
(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението 

и в дейността на училището и установяване на необходимост от провеждане на консултации с 

психолог или с педагогически съветник или за насочване към занимания, съобразени с неговите 

интереси. 

(3) Консултациите се провеждат от психолога или от педагогическия съветник въз основа 

на потребностите на ученика. 
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(4) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други, и включват дейности по 

чл. 270, ал. 2. 

Чл. 291. (1) Дейността по чл. 287, ал. 2, т. 4 се осъществява по препоръка на класния 

ръководител или на друг педагогически специалист. 

(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на обучението 

и в дейността на училището и установяване на необходимост от включване в група за повишаване 

на социалните умения за общуване и решаване на конфликти. 

(3) Групите по ал. 2 се организират в училището, а при необходимост се привличат и 

външни специалисти. 

Чл. 292. (1) Дейността по чл. 287, ал. 2, т. 6 се осъществява от личност по избор на ученика, 

която той приема и уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му подкрепа. 

(2) Индивидуалната подкрепа на ученика по ал. 1 може да бъде осъществена от учител от 

училището, от лице от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена личност, на 

която ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага за развитието на 

силните му страни и за цялостното му личностно развитие. 

(3) Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната 

подкрепа по ал. 1, за което информира родителя. 

Чл. 293. (1) Дейността по чл. 287, ал. 2, т. 7 се осъществява, като ученикът съвместно с 

класния ръководител избира конкретна дейност, определена в правилника за дейността на 

училището, която да извърши в полза на училището или паралелката. 

 (2) Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с 

възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното 

достойнство и включва: 

1. подпомагане при дейностите по организацията, подготовката и реализирането на 

училищни тържества, концерти, конференции и др. мероприятия в извънучебно за ученика време, 

в които той не е участник; 

2. подпомагане дейността на ученическия парламент при организирането и провеждането 

на техни акции, инициативи и др.в извънучебно за ученика време; 

3. веднъж в месеца, за определен от класния ръководител и/или координатора по чл. 275 

период от време, да се изпълняват дежурства в медиотеката на училището в извънучебно за 

ученика време, включително и през ваканции, с които да подпомагат дейността на библиотеката; 

4. дейности, свързани с облагородяване на училищната среда – боядисване, 

снегопочистване, залесяване на училищния двор или др, според училищните инициативи. 

Чл. 294. Дейността по чл. 287, ал. 2, т. 7, свързана с определяне на възможности за участие 

на ученика в доброволчески инициативи, се осъществява по желание на ученика след избор на 

такива инициативи от училището. 

Чл. 295. (1) За всички предприети дейности с учениците за преодоляване на проблемното 

им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в образователния процес и в 

институционалната среда, с участието в дейността на институцията и с поведенческите им прояви 

се информира родителят, а за дейността по чл. 287, ал. 2, т. 6 се изисква и информираното му 

съгласие. 

(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически 

специалисти при реализирането на дейностите по чл. 287. 

(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на 

дейностите по чл. 287директорът на училището писмено сигнализира дирекция „Социално 

подпомагане“ по настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при необходимост 

при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 
(4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ уведомява директора на училището 

за предприетите действия по отношение на родителя в срок до 10 работни дни от предприемането 

им. 

(5) Дейностите по чл. 287, ал. 2 се предприемат и се осъществяват независимо от 

предприетите действия по чл. 295, ал. 4 по отношение на родителя. 
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Чл. 296.(1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 277, т. 11 за целите 

на превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици 

в дейности, като: 

1. допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението по 

български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е майчин; 

2. консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни 

часове; 

3. логопедична работа. 

(2) Допълнителното обучение по ал. 1, т. 1 е насочено към ученици: 

1. за които българският език не е майчин, или 

2. които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна 

оценка слаб (2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова стойност за 

успешност при национално външно оценяване, както и за ученици, които напредват при 

обучението по даден учебен предмет; 

3. които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три 

последователни текущи оценки слаб (2); 

4. за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа. 

(3) Допълнителното обучение по български език и литература за учениците по ал. 2, т. 1 е 

задължително и се осъществява чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план 

в съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език. 

(4) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се 

определят от учителя по предмета и от координатора почл. 275, а за учениците със специални 

образователни потребности – от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни извън 

часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност от 60 до 120 учебни часа– за 

случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа – за случаите по ал. 2, т. 3. 

(6) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен предмет за 

учениците по ал. 2, т. 4 се определя в плана за подкрепа. 

(7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 2, т. 1 и 2 може да се 

провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 80 учебни часа. 

(8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява 

родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика. 

Чл. 297. (1) Логопедичната работа се осъществява от логопеди в училища, центрове за 

подкрепа за личностно развитие, Държавния логопедичен център, регионалните центрове за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование и включва: 

1. превенция на комуникативните нарушения и на обучителни трудности; 

2. диагностика на комуникативните нарушения; 

3. терапевтична дейност при установени индикации за комуникативни нарушения; 

4. консултативна дейност с учители и родители на деца и ученици с комуникативни 

нарушения. 

(2) Логопедичната превенция на комуникативните нарушения и обучителни 

трудности включва: 

1. изследване на писмената реч на учениците от начален етап; 

2. определяне на потребностите на учениците от логопедична работа. 

(3) Логопедичната диагностика на комуникативните нарушения включва: 

1. диагностика при нарушения на говора; 

2. невропсихологична диагностика на входно и изходно равнище на ученици от начален, 

прогимназиален, първи и втори гимназиален етап; 

 (4) Терапевтичната дейност при установени индикации за комуникативни нарушения 

включва: 

1. изготвяне на индивидуални терапевтични планове; 

2. провеждане на терапевтична дейност с ученици с комуникативни нарушения. 

(5) Консултативната дейност включва: 
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1. консултиране на учители за особеностите и потребностите на ученици с 

комуникативни нарушения и предоставяне на методическа подкрепа при работата с ученици с 

комуникативни нарушения; 

2. консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите на учениците с комуникативни 

нарушения за активно участие в логопедичния процес. 

Чл. 298. (1) Дейностите по чл. 296 за целите на превенцията на обучителните затруднения 

се предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, от 

индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието на отделни деца или 

ученици, които срещат затруднения в обучението. 

(2) За целите на обсъждането по ал. 1 могат да се използват и: 

1. сведения от педагогически специалисти за силните страни на учениците; 

2. сведения от педагогически специалисти в детската градина или училището или от 

други специалисти за наличие на възможни рискови фактори в средата на тези ученици; 

3. данни от информацията, която придружава тези ученици от детската градина, 

включително за предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие в детската 

градина; 

4. данни от установяването на готовността на тези деца за училище, от логопедично 

изследване, материали от портфолио и други. 

(3) Обсъждането на цялата информация по ал. 1 и 2 се прави от педагогическите 

специалисти, които работят с ученика, като за резултатите от обсъждането се уведомява 

родителят. 

(4) Въз основа на обсъждането за отделни ученици се определят дейности от общата 

подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните затруднения. 

(5) Въз основа на обсъждането по ал. 3 се определят тези ученици, на които е необходимо 

да се извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 299. (1) Дейности от общата подкрепа по чл. 287, ал. 2, т. 3, 4, 5 и 7  за целите на 

превенцията на насилието и преодоляване на проблемното поведение по чл. 296 за целите на 

превенцията на обучителните затруднения се осъществяват и в неучебно време, включително 

през ваканциите, съобразно потребностите на децата и учениците с обща продължителност за 

отделно дете/ученик или за група деца/ученици не по-малко от 30 учебни часа. 

(2) За дейностите по ал. 1 директорът на училището по предложение на координатора за 

организиране процеса на приобщаващото образование в училище издава заповед за определяне 

на учениците и на условията за провеждане на дейностите: 

- след проведена екипна среща с учителя по съответния учебен предмет и координатора, 

на която е идентифицирана потребността от провеждане на дейности от общата подкрепа за 

целите на превенцията на обучителни затруднения (допълнително обучение по учебен предмет, 

допълнително консултиране по учебни предмети, занимания по интереси); 

- след проведена екипна среща с класния ръководител и координатора, на която е 

идентифицирана потребността от провеждане на дейности от общата подкрепа за целите 

напревенцията на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

(3) Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на 

осъществяване на дейностите. 

(4) В случай че родителите не осигуряват присъствието на учениците, директорът на 

детската градина или училището писмено уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по 

настоящия адрес на детето или ученика. 

Чл. 300. Класният ръководителзапознава родителя с предприетите конкретни дейности за 

превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение и/или за превенция на 

обучителните затруднения и го информират за резултатите от изпълнението им. 

Чл. 301. В случаите, когато ученик получава обща подкрепа и не се отчита напредък в 

развитието му, в тримесечен срок от предоставянето й, класният ръководител на ученика 

запознава родителя за необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности 

на ученика.  
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Раздел VI 

Условия и ред за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците 

 

Чл. 302. (1) Допълнителната подкрепаза личностно развитие(ДПЛР) се осигурява от 

училището, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи 

звена и включва: 

1. работа с ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 

(2) Когато на ученици се предоставя допълнителна подкрепа по т. 2 на тези ученици не се 

предоставя такава дейност в други услуги, включително в социални услуги по ЗСП и ППЗСП. 

Чл. 303. ДПЛР се предоставя въз основа на извършена оценката на индивидуалните 

потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие (ЕПЛР) в училището, 

утвърден със заповед на директора на училището за конкретен ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО. 

Чл. 304. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е 

краткосрочна или дългосрочна. 

(2)Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните 

потребности на ученика се предоставя за определено време в процеса на училищното 

образование, като: 

1. за ученици със специални образователни потребности /СОП/ обхваща период от 

минимум една учебна година до максимум края на съответния етап от степента на образование; 

2. за ученици в риск обхваща времето на планираните дейности за работа по конкретния 

случай, която се осъществява в училище в сътрудничество с отдела за закрила на детето; 

3. за ученици с изявени дарби обхваща период от минимум една учебна година и 

включва дейности, описани в чл. 126, ал. 2, т. 1-9 от Наредбата за приобщаващо образование на 

МОН (ДВ, бр. 86/27.10.2017 г.), при условията на ал. 3 и 4 от същия чл.; 

4. за ученици с хронични заболявания обхваща периода, необходим за лечението на 

ученика; при необходимост срокът се удължава в зависимост от здравословното състояние на 

ученика. 

(3)Дългосрочна е подкрепата, която обхваща повече от един етап от степента на 

образование, повече от една степен на образование или е за целия период на обучение на ученика 

в училище. 

Чл. 305. (1) ДПЛР се реализира от училището чрез план за подкрепа по чл. 187, ал. 3 

ЗПУО, изготвен за ученик. 

(2) Планът за подкрепа включва: 

1. целите, задачите и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно 

развитие; 

2. описание на възможностите, силните страни и потенциала на ученика за включване и 

участие в образователния процес; 

3. определяне на вида и формата на обучение; 

4. определяне на вида на допълнителната подкрепа и на конкретния срок за 

предоставянето й; 

5. определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от обучението на 

ученика; 

6. определяне на начини за оценяване на напредъка на ученика; 
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7. определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и средства за 

постигане на целите; 

8. определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа; 

9. описание на екипната работа с ученика, на ролята и отговорностите на педагогическите 

специалисти и на родителя/представителя на ученика/лицето, което полага грижи за ученика, при 

предоставянето на допълнителната подкрепа;  

10. описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за ефективен преход 

между институциите или между отделните етапи и степени на образование и на координацията 

на работата с учениците, които получават допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

11. определяне на часовете за ресурсно подпомагане – за ученик със СОП. 

(2)Родителят, представителят на ученика или лицето, което полага грижи за ученика, се 

запознава с плана за подкрепа на ученика, като му се предоставя копие от него. 

(3) Ръководителят на ЕПЛР запознава родителя с плана за подкрепа на ученика, като му се 

предоставя копие от него при поискване. 

(4) Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на 

ученика. 

Чл. 306. (1) ДПЛР по чл. 305, ал. 1, т. 1 - работа по конкретен случай, се основава на 

оценката на индивидуалните потребности и е насочена към учениците в риск, а в някои случаи, 

определени от ЕПЛР, и към учениците със СОП и учениците с изявени дарби. Работата по 

конкретен случай се осъществява от ЕПЛР при съгласуване и координиране на действията 

му с водещия на случая в отдела за закрила на детето. 

(2) Работата по конкретен случай включва: 

1. формулиране на случая; 

2. оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. определяне на цели и действия, насочени към ученика; 

4. изготвяне на план за подкрепа; 

5. взаимодействие и работа с подкрепящата среда; 

6. оценка на резултатите. 

Чл. 307. (1) ДПЛР по чл. 305, ал. 1, т. 2 - психо-социалната рехабилитация, е комплекс 

от дейности на ЕПЛР за подпомагане на учениците със затруднения, увреждане или разстройство 

на тяхното психично здраве, а в някои случаи и ученици с изявени дарби, за постигане на 

оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения, необходими за 

пълноценното приобщаване в училище. 

(2) Условията и редът за предоставяне на ДПЛР по чл. 305, ал. 1, т. 2 се изпълняват 

съгласно чл. 87- чл.101 от Наредбата за приобщаващо образование на МОН (ДВ, бр. 86/27.10.2017 

г.) 

Чл. 308. Условията и редът за предоставяне на ДПЛР по чл. 305, ал. 1, т. 3 са разписани от 

чл. 24 до чл. 26 в настоящия Правилник за дейността на училището. 

Чл. 309. Условията и редът за предоставяне на ДПЛР по чл. 305, ал. 1, т. 4 са разписани в 

чл. 118 от Наредбата за приобщаващо образование на МОН. 

Чл. 310. Условията и редът за предоставяне на ДПЛР по чл. 305, ал. 1, т. 5, отнасящи се до 

ресурсно подпомагане, са разписани в от чл. 119 до чл. 125 от Наредбата за приобщаващо 

образование на МОН. 

Чл. 311.(1) Училището осъществява подкрепа за успешен преход на учениците между 

отделните етапи и степени на образование или между институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

(2) Преходът между институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование се планира от координаторите в институциите с участието на родителя. 

(3) В случаите по ал. 2 родителят сътрудничи на ЕПЛР на ученика. 

(4) При прехода на ученика от една институция в системата на предучилищното и 

училищното образование в друга родителят предоставя на координатора в институцията, в която 

се записва ученикът, актуална информация за състоянието му, включително съпътстващи 

документи за здравен и социален статус. 
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(5) При преходите на учениците между институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование координаторите по ал. 2 си предоставят плана за подкрепа и документите 

на ученика. 

 

 

 

Раздел VII 

Екип за подкрепа за личностно развитие на учениците в училище 

 

Чл. 312. (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие(ЕПЛР) в училището се създава 

със заповед на директора за конкретен ученик – със специални образователни потребности, в 

риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за всяка учебна година. 

(2) Екипът по ал. 1 се ръководи от определения със заповедта на директора специалист от 

екипа. 

(3) Екипът по ал. 1 провежда общи срещи не по-малко от три пъти през учебната година – 

в началото на учебната година и в края на първия и на втория учебен срок. Родителят се запознава 

с датите на срещите. 

(4) При възникнала необходимост заседание може да се провежда и извънредно. 

Ръководителят на екипа по ал. 1 отправя покана за участие на родителя преди провеждането на 

извънредното заседание с писмо, по имейл или в телефонен разговор. 

(5) Задължителните три заседания по ал. 3 са редовни, когато на тях присъстват всички 

членове на екипа. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината членове на екипа. 

(6) Заседанията, които се провеждат извън определените три заседания по ал. 3, са редовни, 

когато на тях присъстват поне половината от членовете на екипа. Решенията се вземат с 

мнозинство от повече от половината от присъстващите членове на екипа в конкретното заседание. 

(7) За всяко заседание на ЕПЛР се води протокол в хартиен или електронен вид, подписан 

от лицето, водещо протокола, и от психолога и/или педагогическия съветник. 

Чл. 313. (1) ЕПЛР осъществява работата с ученик по конкретен случай. За конкретни 

дейности от плана за подкрепа при необходимост могат да бъдат привличани външни за 

училището специалисти. 

(2) ЕПЛР на ученика освен посочените функции в чл. 189, т. 1 – 4 от ЗПУО изпълнява и 

функциите, определени в чл. 129, ал. 2 в Наредбата за приобщаващо образование. 

Чл. 314. Всеки специалист от състава на ЕПЛР на конкретен ученик може да участва в 

повече от един екип. 

Чл. 315. Директорът училището изпраща копие от протокола с оценката и решението на 

ЕПЛР за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика със 

специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование в 7-дневен срок от извършването на оценката за одобряване на 

предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със специални 

образователни потребности. 

Чл. 316. Когато не може да формира ЕПЛР на ученик със специални образователни 

потребности, директорът на училището в 3-дневен срок от установяването на необходимостта 

от извършване на оценка на индивидуалните потребности изпраща заявление до директора на 

регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за извършване на 

оценката по чл. 190, ал. 3, т. 2 ЗПУО. 

 

 

 

Раздел VIII 

Оценка за индивидуалните потребности на ученика за осигуряване на ДПЛР 

 

Чл. 317.(1)Оценката на индивидуалните потребности на ученик е процес на събиране и 

анализиране на специфична информация за неговото функциониране – силни страни, 
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затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес, възможности 

за реализация. 

(2) Оценката по ал. 1 се извършва от ЕПЛР на ученика, утвърден със заповед на директора 

на училището за конкретен ученик по чл. 187, ал. 2от ЗПУО. 

(3) Въз основа на обсъждането на информацията по чл. 302, ал. 1 и 2се определят 

учениците, на които следва да се извърши оценка на индивидуалните им потребности с цел 

осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

(4) За извършването на оценката родителят представя следните документи: 

1. заявление до директора; 

2. статуси от проведени предварителни изследвания и консултации – психологични, 

логопедични, медицински, както и становище от специален педагог – при наличие на такива, в 

зависимост от потребностите на детето или ученика; 

3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното 

положение на ученика, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат 

отношение към обучението и образованието на ученика, включително документи от детската 

градина, при наличие на такива; 

4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна 

комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на 

Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, 

съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които 

удостоверяват заболяването – при ученици с хронични заболявания. 

(5) При извършването на оценката се вземат предвид и: 

1. резултатите от ранното оценяване на развитието на ученика и на риска от обучителни 

затруднения; 

2. документите от личното образователно дело на ученика и материали от портфолиото 

на ученика; 

3. други документи при необходимост по преценка на екипа по чл. 312, ал. 1. 

(6) За извършването на оценката на индивидуалните потребности на ученици с изявени 

дарби родителят представя и документи, удостоверяващи постиженията, класиранията на 

призови места на децата и учениците и др. 

Чл. 318. (1)Оценката на индивидуалните потребности на ученици, за които има 

индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва от ЕПЛР на ученика, 

чийто състав включва психолог, логопед, ресурсен учител,а при ученици с увреден слух или с 

нарушено зрение – и рехабилитатор на слуха и говора или учител на ученици с нарушено зрение, 

класния ръководител и учителите, които преподават на ученика в училището. Оценяват се 

познавателно развитие, комуникативни умения, социални умения, физическо развитие, 

адаптивно поведение, психични реакции, семейно функциониране. 

(2) Оценката по ал. 1 се извършва в срок до 3 месеца от началото на учебната година, 

като продължителността на оценяването е най-малко 14 дни. 

(3) Оценката по ал. 1 може да се извършва и по всяко друго време през учебната година, 

ако се установи потребност от такава оценка, като продължителността на оценяването е най-

малко 14 дни и се извършва в срок до 3 месеца от установяването на потребността. 

Чл. 319. Оценката на индивидуалните потребности на ученици в риск се извършва от 

ЕПЛР на ученика, чийто състав включва психолог и/или педагогически съветник, и логопед в  

училището, класния ръководител и учителите, които преподават на ученика в училището. 

Оценяват се рисковите и защитните фактори в ситуацията на ученика и неговата среда. 

Чл. 320. Оценката на индивидуалните потребности на ученици с изявени дарби се 

извършва от ЕПЛР на ученика, чийто състав включва класния ръководител и учителите, които 

преподават на ученика в училището, психолог или педагогически съветник, или от 

специалистите, които обучават или тренират ученика в център за подкрепа за личностно развитие, 

в Националния дворец на децата или в спортен клуб. Оценяват се конкретните области на 

изявените дарби и способности. 

Чл. 321. Оценката на индивидуалните потребности на ученици с хронични 

заболявания се извършва от ЕПЛР на ученика, чийто състав включва психолог, класния 
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ръководител и учителите, които преподават на ученика в училището, медицинския специалист в 

здравния кабинет в сътрудничество с личния лекар на ученика. Оценява се здравословното 

състояние на ученика и влиянието му върху обучението. 

Чл. 322.Оценката на индивидуалните потребности на учениците с изявени дарби, в риск 

и с хронични заболявания се извършва съобразно спецификата на всеки отделен случай, но не 

по-късно от 3 месеца от установяване на потребността от извършване на оценка. 

Чл. 323. (1) Оценката на учениците се извършва индивидуално от всеки специалист в 

екипа при отчитане на силните страни и възможностите за участие в образователния процес 

на ученика. 

(2) Времето за индивидуалното оценяване на един ученик е по преценка на съответния 

специалист в зависимост от индивидуалните особености и потребности на ученика и е в рамките 

на съответните срокове по чл. 318 и чл. 322. 

Чл. 324.При извършването на оценката на индивидуалните потребности на учениците 

специалистите от екипа по чл. 312, ал. 1: 

1. използват адаптирани за българските условия инструменти, например DP-3: 

Рейтингова скала за оценка на детското развитие, WISC IV: Скала за интелигентност на Уекслeр 

за деца, Conners 3: Рейтингова скала за оценка на хиперактивността и коморбидните състояния, 

CARS2: Рейтингова скала за оценка на детския аутизъм, методики за функционална оценка като 

методика за оценка на образователните потребности на децата и учениците, методика за 

функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие, 

методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания, 

методики за вербално и невербално оценяване – ПЕКС (PECS) система, МАКАТОН, комуникация 

„ръка в ръка“, метода Тадома, метода C-MAP и други; 

2. вземат предвид образователните и личните постижения на детето или ученика; 

3. вземат предвид социалното и емоционалното развитие на детето или ученика; 

4. използват формални и неформални методи на наблюдение и оценка; 

5. използват събраната до момента информация за детето и ученика; 

6. вземат предвид информацията за детето или ученика, предоставена от ръководители на 

социални услуги в общността, в случаите, когато детето или ученикът ползват такива, както и от 

лечебни заведения при необходимост; 

7. вземат предвид мнението на родителя; 

8. вземат предвид мнението на детето или ученика – при възможност; 

9. гарантират достъпа на информация за родителя през всички етапи на оценяващия 

процес; 

10. спазват етичния кодекс на детската градина или училището. 

Чл. 325. (1) Оценката на индивидуалните потребности от ДПЛР на учениците е 

функционална. 

(2) Оценката на функционирането на ученика включва: 

1. общ здравен статус на ученика, физическо развитие; 

2. емоционално и социално развитие (игрови умения; отношения с връстници; отношения 

с възрастни; социално приемливо поведение; самооценка; ниво на независимост; поведение, 

съответно на възрастта; умения за самообслужване и самостоятелност; риск от нараняване; 

хиперактивност); 

3. познавателно развитие (памет; внимание; мислене; интелект); 

4. езиково и говорно развитие и комуникативни умения (латерализация; гнозис и праксис; 

рецептивна реч; експресивна реч; писмена дейност; математически умения; невербална 

комуникация; комуникативна функция на езика); 

5. обучение (постижения в образователния процес; обучение по учебни програми по 

общообразователни учебни предмети; обучение по учебни програми по учебни предмети или 

модули за професионално образование и обучение; участие в терапевтични програми); 

6. семейни отношения (контакт с родителите или други членове от семейството, честота 

на контактите, качество на контактите; основни грижи и закрила; емоционална връзка и 

стабилност на отношенията в семейството; родителски стил на възпитание); 
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7. социална среда (семейна история; разширено семейство; жилищни условия; социални 

характеристики и ресурси на средата). 

Чл. 326.(1) При извършването на оценката на учениците, за които има индикации,че са 

със специални образователни потребности, увреждането и функционирането се разглеждат 

като следствие от взаимодействието между здравословното състояние и факторите на средата в 

съответствие с Международната класификация на функционирането на човека, уврежданията и 

здравето (ICF) на Световната здравна организация (СЗО) и при отчитане на Международната 

класификация на болестите – МКБ 10 на СЗО. 

(2) Оценката на учениците по ал. 1 се извършва съгласно Карта за оценка на 

индивидуалните потребности на ученика. 

(3) Всеки специалист от екипа по чл. 312, ал. 1 попълва съответната на неговата 

компетентност част от Картата за оценка, като отделните части се съгласуват между 

специалистите и се вписва общо становище за функционирането на ученика и за необходимата 

допълнителна подкрепа. 

(4) Родителят писмено изразява в картата за оценка съгласието или несъгласието си с 

извършената оценка на индивидуалните потребности и с решението за предложената 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика. 

Чл. 327.(1) Картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на 

ученика в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното 

образование (НЕИСПУО) и се предава заедно с останалите негови документи при прехода му от 

една институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование. 

(2)Всеки специалист от екипа по чл. 312, ал. 1: 

1.  попълва съответната на неговата компетентност част от Картата за оценка, като 

отделните части се съгласуват между специалистите. 

2. изготвя писмен доклад, който представя на председателя на екипа в 3-дневен срок от 

извършването на оценката. 

Чл. 328.(1)Картата за оценка на индивидуалните потребности на ученика съдържа 

следните компоненти: 

1. оценка на функционирането на ученика; 

2. становище на екипа, извършил оценката на индивидуалните потребности, за 

необходимите ресурси за допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика; 

3. определяне на спецификата и на вида на допълнителната подкрепа - краткосрочна или 

дългосрочна; 

4. препоръка за ползване на други услуги, включително на социални услуги, или за 

включване в други занимания. 

(2) На родителя се предоставя при поискване копие от попълнената Карта за оценка на 

индивидуалните потребности на детето или ученика. 

(3) При несъгласие на родителя с оценката на индивидуалните потребности на ученика със 

специални образователни потребности, извършена в училището, той може да подаде заявление 

до директора на съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование за организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на детето или 

ученика в 14-дневен срок от извършването на оценката от ЕПЛР. Родителят посочва в заявлението 

мотивите за несъгласието си с оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика 

със специални образователни потребности. 

(3) В случаите на несъгласие на родителя с предложената ДПЛР на ученика, независимо 

че въз основа на оценките на индивидуалните потребности е установена такава необходимост, 

и за предотвратяване на риска от отпадане от образование директорът на училището писмено 

уведомява дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на детето или ученика с цел 

осигуряване на неговия най-добър интерес. 

(4) Директорът на дирекция „Социално подпомагане“ в срок до 10 работни дни от 

получаването на уведомлението писмено информира директора на училището за предприетите 

действия. 

(5) В случаите по ал. 3 училището задължително организира предоставянето на дейности 

за обща подкрепа за личностно развитие на ученика. 
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Чл. 329. (1) Оценката на индивидуалните потребности на ученици, за които има 

индикации, че са ученици в риск, включва оценяване на рисковите фактори за развитието на 

ученика. 

(2) Оценяват се: 

1. история на здравословното състояние на ученика; 

2. неблагоприятни условия в средата/ситуацията на ученика; 

3. стресови събития в живота на ученика; 

4. демографски фактори, оказващи влияние на развитието на ученика. 

(3) Елементите на оценката включват: 

1. индивидуални фактори в развитието – използва се Карта за оценка на индивидуалните 

потребности на ученика по чл. 326, ал. 2; отчита се и разбирането на ученика за проблема; 

2. фактори в средата на ученика – отчитат се загубите и травматичните събития или 

събитията с негативно влияние върху развитието и обучението на ученика; 

3. подкрепяща среда – отчитат се обкръжението на ученика, общността в училището, 

формирането на приятелства, участието в занимания по интереси и други. 

Чл. 330. (1) За извършването на оценката на индивидуалните потребности на учениците, 

които проявяват способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и имат 

постижения, надвишаващи постиженията на техните връстници, се използва информация, 

предоставена от учители, родители, ученици или получена след изяви на ученика. 

(2) В случай че ученици с изявени дарби имат затруднения в обучението по един или 

повече учебни предмети, на тях може да им бъде извършена оценка на индивидуалните 

потребности за предоставяне на ДПЛР за преодоляване на обучителните трудности. Оценката се 

извършва съгласно Карта за оценка на индивидуалните потребности на ученика по чл. 311, ал. 2. 

 

 

Раздел IХ                                                                                                                                                               

Форми и организация на ученическо самоуправление 

 

Чл. 331. (1)Формите на ученическо самоуправление в СУПНЕ „Фридрих Шилер”-Русе са: 

1. Ученически съвет на паралелката; 

2. Ученически съвет на класа; 

3. Ученически парламент. 

(2) Във формите на ученическо самоуправление могат да се включат учениците от ІІІ до 

ХІ клас, включинтелно. 

(3) Право на участие имат ученици, които притежават: 

1. лидерски качества; 

2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват връстниците си 

за определени каузи; 

3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с 

личното им мнение; 

4. готовност за поемане на отговорност. 

Чл. 332.(1) Изборът на състава на Ученическия съвет на паралелката се организира от 

класните ръководители и се определя от учениците чрез открито или тайно гласуване по време 

на часа на класа в началото на всяка учебна година, като крайният срок е до края на месец 

септември.  

(2) Броят на състава на Ученическия съвет на паралелката трябва да е минимум трима 

ученици, от които се определят председател, заместник-председател и членове на съвета за 

съответната паралелка. 

 (3) Председателят и заместник-председателят на Ученическите съвети на всяка паралелка 

формират Ученическия съвет на класа (випуска). Неговата численост трябва да е не по-малко 

от от трима ученици и не повече от броя на паралелките в класа, допълнен до нечетно число. 

Чл. 333.Мандатът на ученическите форми на самоуправление е една учебна година, без 

ограничение в броя на мандатите. 
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Чл. 334. (1) Ученическият парламент включва председателя и заместник-председателяна 

Ученическите съвети на паралелките от съответния клас (випуск), като неговата численост се 

свежда до брой, равен на броя на класовете в училище, допълнен до нечетно число.  

(2) Ръководи се от председател, номиниран от учениците по следните критерии: 

1. да има желание и готовност да поеме ръководството на структурата на ученическо 

самоуправление; 

2. да има отличен успех за предходната учебна година; 

3. да е ученик от Х и/или ХІ клас. 

(3) Максималният брой номинации е до трима ученици, като чрез тайно гласуване, 

проведено на първата сбирка на Ученическия парламент, се избере само един от номинираните. 

Чл. 335. (1) Ученическият парламент функционира на две нива: 

1. парламентарна група на Ученическите съвети на класовете от ІІІ до VIІ 
включително, ръководена от заместник-председател, избран чрез явно гласуване от групата на 

първо тяхно заседание; 

2. парламентарна група на Ученическите съвети на класовете от VІIІ до ХІ 

включително, ръководена от заместник-председател, избран чрез явно гласуване от групата на 

първо тяхно заседание;. 

(2) Парламентарните групи се ръководят от двамата заместник-председатели на 

Ученическия парламент.  

(3) Председателят и заместник-председателят на Ученическите съвети на ХІІ класове, имат 

менторски и подкрепящи функции към дейността на формите и групите на ученическо 

самоуправление.  

Чл. 336. Предметът на дейност на Ученическия съвет на паралелката и на 

Ученическия съвет на класа (випуска) е да: 

1. участват при разработване на годишния план за часа на класа за отделната паралелка 

и координират разработването на плановете за часа на класа между паралелките в класа (випуска) 

в интерес на развитието на всеки ученик и на паралелката като общност; 

2. организират провеждането на дейностите на паралелките; 

3. координират дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните изяви; 

4. организират и координират работата по проекти на паралелките, на класовете и на 

училището като общност; 

5. участват при защита правата и интересите на учениците от паралелката/класа 

Чл. 337.Ученическият парламент на училището: 

1. в началото на всяка учебна година разработва и приема годишен план за дейността си 

и го представя на заседание на педагогическия съвет на училището; 

2. прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините на 

упражняване на правата на учениците; 

3. мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи 

училищния живот и ученическата общност; 

4. участва в изработването на правилника за дейността на училището и етичния кодекс 

на училищната общност; 

5. посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и 

протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; 

6. подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и общоучилищните 

изяви; 

7. участва с предложение до директора на училището при награждаване на ученици; 

8. преди налагане на санкции на учениците, които се налагат с решение на педагогически 

съвет, изразява аргументирано становище/позиция;  

9. подпомага дейността на дежурствата на учителите при пропускателния режим в 

училище, както и в прилежащи територии на училището; 

10. работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното ръководство 

и родителите; 
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11. участва в общински, областни, национални и международни програми, свързани с 

въпросите на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование и младежки 

дейности. 

12. осъществява партньорства с други училищни форми на самоуправление, както на 

общинско ниво, така и на национално ниво. 

13. председателят и заместник-председателите на Ученическия парламент могат да 

участват в заседание на педагогическия съвет. 

Чл. 338. (1) Работата на Ученическия парламент се координира и подпомага от: 

1. представител на педагогическия състав на училището – педагогическия съветник, 

определен със заповед на директора; 

2. представител на училищното настоятелство – определен от училищното настоятелство 

и предложен на директора на училището писмено.  

(2) Работата по ал. 1 се осъществява чрез осигуряване на пространство за диалог, 

подпомагане органите на ученическо самоуправление и представителство при включването им в 

политиките на училището, създаване на условия за включване представителите на Ученическия 

парламент на училището при разглеждане от педагогически съвет на въпроси, свързани с 

поведението на учениците. 

(3) Определените лица по ал. 1 имат право да присъстват и участват в сбирки на 

Ученическия парламент. 

 

Раздел Х 

Условия и ред за награждаване на учениците. 

 

Чл. 339. Учениците се поощряват с морални и материални награди за високи постижения 

в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на 

училищната общност при: 

1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и 

класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни 

предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в образованието; 

2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в 

национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми за 

изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 

3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни 

инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на учениците към 

непреходните национално значими идеали и ценности, както и за утвърждаване на европейските 

ценности и сближаването на европейските народи. 

Чл. 340. (1)Директорът на училището, след решение на педагогическия съвет, със заповед 

може да учредява награди на учениците. 

(2) В заповедта по ал. 1 се определят критерии, на които трябва да отговарят учениците, 

за да бъдат удостоени с определена награда. 

Чл. 341. Наградите, с които се удостояват учениците, може да бъдат: 

1. грамота/диплом; 

2. сертификат; 

3. плакет; 

4. предметнаи/или парична награда; 

5. награди от спонори и дарители; 

6. други награди, в зависимост от възможностите на училището и постиженията на 

учениците и /или решението на Училищното настоятелство. 

Чл. 342.(1)Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на 

училището/председателя на училищна комисия за разглеждане на предложенията, постъпили от 

педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с ученици, 

от родители, представители на учениците или от лицата, които полагат грижи за ученици, от 

ученици в училището, от други лица и организации. 
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(2) Предложенията по ал. 1 трябва да съдържат задължително трите имена на ученика, 

класа, в който се обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения 

на ученика в подкрепа на направеното предложение и др. в зависимост от вида на наградата, за 

която е предложението. 

(3) Постъпилите предложения се обсъждат на заседание на педагогически съвет. 

(4) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповд определя 

учениците, които се удостояват с награди. 

Чл. 343. Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи 

или на специално организирани събития. 

Чл. 344. (1) Учениците може да се подпомагат със стипендии, определени с акт на 

Министерския съвет, като условията за кандидатстване и необходимите документи са 

публикувани в сайта на училището, секция УЧЕНИЦИ -> СТИПЕНДИИ, които се актуализират 

за всяка учебна година. 

(2)При условия и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 

2003 г., учениците може да се подпомагат със стипендии, както и да се поощряват с еднократно 

финансово подпомагане. 

 

Раздел ХI 

Условия и ред за налагане на санкции на учениците 

 

Чл. 345.(1) За неизпълнение на задълженията на учениците, определени в правилника за 

дейността на училището, в ЗПУО и в подзаконовите нормативните актове по неговото прилагане, 

може да се налагат следните санкции, определени в чл. 199, ал. 1 и 3 от ЗПУО, след изчерпване 

на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение на учениците: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 

(2) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното му поведение 

на ученика се предоставя ОПЛР по чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО, с оглед недопускане на нарушения 

или отпадане от училище като: 

1. консултации по учебни предмети; 

2. консултации с психолог и/или с педагогически съветник; 

3. допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в неучебно 

време, включително в периода на ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно 

ориентиране и други дейности. 

(3) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 2 се определя от координатора съвместно 

с класния ръководител, учителите на ученика и родителя/представителя на ученика/лицето, което 

полага грижи за ученика.. 

(4) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от училище 

на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или са в риск от 

отпадане, класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището осъществяват 

връзката и сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението на учениците. 

Чл. 346. Санкциите по чл. 345, ал. 1 се налагат за: 

1. физическо насилие; 

2. изнудване; 

3. арогантност в поведението на ученика; 

4. нарушаване на общоприетите морално-етични норми на поведение в училище и на 

обществени места; 

5. за умишлено замърсяване, повреждане и рушене на материално-техническата база на 

училището, като ученикът се задължава да възстанови пълния размер на нанесаната от него 
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щета в натура или по действащи пазарни цени, определени от комисия, назначена със заповед 

на директора на училището. 

6. за нарушаване на задължението за носене на задължително униформено облекло за 

ежедневно носене при влизане в училище, по време на учебни занятия и междучасия, както и при 

напускане на училището до приключване на учебния процес за деня –при три регистрирани 

нарушения, отразени в училищната документация. 
7. за неспазване на задължението да се явята в облекло и във вид в училище, които да 

съответстват на положението им на ученици и на добрите нрави (без предизвикателно облекло 

– прозрачни дрехи, нарязани/накъсани панталони (дънки), къси панталони, мини поли, джапанки, 

грим и др.) - при три регистрирани нарушения, отразени в училищната документация. 

8. за нарушаване на забраната за ползване на мобилни телефони с цел заснемане и 

публикуване в публичното пространство (снимка и/или видеоклип) на друг ученик или учител, без 

тяхно знание и изрично съгласие. 

9. за неспазване на задълженията на дежурен ученик в коридора или в класната 

стая/кабинет. 

Чл. 347. (1) Санкциите по чл. 345, ал. 1 могат да се налагат на ученика и за допуснати 

отсъствия по неуважителни причини, които се определят с Правилника за дейността на 

училището, както следва: 

1. за допуснати 7 отсъствия по неуважителни причини през учебната година – 

„Забележка”; 

2. за допуснати 12 отсъствия по неуважителни причини през учебната година – 

„Предупреждение за преместване в друго училище”; 

3. за допуснати 15 и повече отсъствия по неуважителни причини за учебната година 

– „Преместване в друго училище”или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма 

на обучение” за ученици, навършили 16-годишна възраст;  

 Чл. 348.(1) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да наложи 

мярката„отстраняване на ученика до края на учебния час". Ученикът няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. 

 (2) За явяване в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за 

дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва в 

учебния процес, на ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане на 

основанието за отстраняването му".  

(3)При налагане на мярката по ал. 1,за времето на отстраняване на ученика не се отбелязва 

отсъствие, но учителят, отстранил ученика, отразява в паралелковия дневник предприетото 

действие, както и причината за отстраняването.Отстраненият ученик е длъжен до приключване 

на учебния час да стои в коридора, пред вратата на стаята/кабинета, в който се провежда часа, без 

да пречи на учебния процес. 

(4) При налагане на мярката по ал. 2, за времето доотпадане на причината за 

отстраняването на ученика, в електронния дневник се отбелязва отсъствие на ученика. ЗДУД 

или главния дежурен учител, осъществяващи пропускателния режим за І / ІІ учебна смяна, 

уведомява за случая и родителя/настойника на ученика/лицето, полагащо грижи за ученика и 

подава писмен доклад до директора на училището за издаване на заповед. 

(5) Веднага след приключването на учебния час в случаите по ал. 1 се предприемат 

дейности от учителя, отстранил ученика, за мотивация и за преодоляване на проблемното 

поведение и се уведомяват класния ръководител и родителят на ученика/представителят на 

ученика/лицето, което полага грижи за ученика.  

(6) След отстраняването на ученика в случаите по чл. 333,  ал. 2, след завръщането на 

ученика в училище, се предприемат дейности от педагогическите специалисти, съгласно 

заповедта  на директора за предприетата мярка, и се уведомява родителят, представителят на 

ученика или лицето, което полага грижи за ученика. 

Чл. 349. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище"не се 

прилага, когато това налага промяна на профила.  

(2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" 

се прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст.  
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(3) Мерките по чл. 348, ал. 1 и 2,както и санкциите "предупреждение за преместване в 

друго училище" и "преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете от 

началния етап.  

(4) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение"се налагат за тежки или системни нарушения, определени 

в чл. 353 и чл. 354 от Правилника за дейността на училището. 

Чл. 350. Санкции по чл. 345 не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат 

от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 351. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл. 

346, ал. 1. Мерките почл. 348, ал. 1 и 2 се налагат независимо от санкциите като с тях се цели да 

се преодолее проблемното поведение на ученика 

(2) Видът на санкцията се определя като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът, степента и тежестта на нарушението/нарушенията, както и 

възрастовите и личностните особености на ученика. 

(3) Видът и срокът на дейностите във връзка с мерките по чл. 348, ал. 2 и 3се определят, 

като се отчитат и възможностите и ресурсите на училището за осигуряване на условия за 

извършването им. 

Чл. 352. (1) Санкциите са срочни.  

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", 

"предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и 

"преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 

учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна 

година.  

(4) При налагане на санкция „преместване в друго училище“ на ученици в XI и XII клас, 

се спазват разпоредбите на чл. 59, ал. 1, т. 3 и т. 4 от настоящия правилник. 

(5) Санкциите „забележка” и „преместване в друга паралелка в същото училище” се 

налагат със заповед на директора по мотивирано писмено предложение на класния 

ръководител/друг педагогически специалист, а всички останали санкции – със заповед на 

директора по предложение на педагогическия съвет. 

(6) Мярката по чл. 348, ал. 2 се налага със заповед на директора. 

Чл. 353. (1) Системни нарушения са: 

1. еднотипни нарушения, извършени три или повече пъти; 

2. когато след наложена санкция - еднотипно нарушение се повтаря. 

Чл. 354.Тежки нарушения са: 
1. Системно възпрепятстване на работата на учителя по време на учебен час по различни 

начини, прояви на неуважение към личността на учителя и неподчинение на законосъобразните 

му разпореждания във връзка с изпълнение на преките му преподавателски задължения по време 

на урочната работа, извънкласни форми, инструкции и други нормативни документи при 

провеждане на училищни и паралелкови мероприятия, нарушаване на инструктажи на прекия 

ръководител във връзка със спазване  безопасни условия на обучение и труд и организирани 

форми и мероприятия на отдих в страната и в чужбина  и др., както и системно ползване на 

мобилен телефон и други непозволени технически електронни средства в учебните часове; 

2. Отправяне на псувни, други обидни, нецензурни, вулгарни думи и реплики, всяко 

физическо насилие към учител, служители, помощен персонал, както и всяко физическо и 

психическо насилие  над друг ученик/ци; 

3. Побой над съученик, малтретиране, всякакъв вид агресивно поведение, изнудване, 

рекет, телефонен тероризъм, телефонен и кибертормоз; 

4. Нанасяне на удари, причиняване на телесни и психически травми; 

5. Прояви на хулиганство – извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи 

нормативно установения обществен ред, и редът в училище, и изразяващи явно неуважение към 

обществото, учителите, другите ученици в училище, служители, помощен персонал; 

6. Посредничество, внасяне, разпространяване, купуване, продаване, притежаване, 

употребяване на алкохол и/или наркотични вещества; 
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7. Употреба на тютюневи/никотинови изделия, в това число и електронни цигари, пури и 

пурети, както в училището, така в района, прилежащ към територията на училището, както и на 

мероприятия, организирани от училището – ученически лагери, екскурзии, участие и престой в 

друга държава по международни обмени и проекти, групови тържества в и извън училище на ниво 

паралелка/клас/випуск и др.; 

8. Внасяне в училището, употреба на взривни, запалителни вещества, ножове, други 

хладни и/или огнестрелни оръжия, предмети и вещества, с които може да се нанесат телесни 

повреди и психически травми; 

9. Грубо нарушаване на законите на страната, ЗПУО и Правилника за дейността на 

училището; 

10. Незачитане, обиди на личността на учител, служител, помощен персонал, учени/к/ци на 

основа на физически, социални, етнически, религиозни и полови различия; 

11. Явяване в училище/на мероприятия, организирани от училище (ученически лагери, 

екскурзии, участие и престой в друга държава по международни обмени и проекти, групови 

тържества в и извън училище на ниво паралелка/клас/випуск и др.)  в нетрезво състояние, или 

състояние на неадекватност, вследствие употреба на алкохол и/или наркотични вещества; 

12. Умишлено повреждане, унищожаване или кражба на лично или училищно имущество; 

13. Допускане на 15 и повече неизвинени отсъствия; 

14. Фалшифициране или поправка на официални документи и документи от ЗУД и 

представяне на фалшиви медицински или други бележки от клубове, школи и други организации 

за извиняване на отсъствия от учебни часове; 

15. Други, по преценка на ПС. 

Чл. 355. (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се представлява 

от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик извършва 

всички действия лично, но със съгласието на родителя си. 

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, 

той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с 

училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, 

с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както 

и на адрес и контакти на лицето.  

Чл. 356. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или 

съответното лице по чл. 355, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по налагане на санкция, а в 

случаите на налагане на санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, 

„преместване в друго училище“ или „преместване от дневна форма в самостоятелна форма на 

обучение“ – и отдел „Закрила на детето” гр. Русе. 

(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията 

по чл. 355, ал. 1 и ал. 2, при които родителят или определеното лице може да участва в 

процедурата по налагане на санкцията, както следва: 

1. при изслушване на малолетен ученик родителят има право да присъства и да изрази 

мнение; той представлява малолетния ученик в процедурата лично или упълномощава за това 

друго лице; 

2. при изслушване на непълнолетен ученик той извършва всички действия лично, но със 

съгласието на родителя си, заявено и представено писмено. 

(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по 

пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на 

родителя или на лицето по чл. 355, ал. 2. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на посочен 

от родителя или лицето по чл. 355, ал. 2 електронен адрес, като в този случай връчването се 

удостоверява с копие от електронния запис за това. 

Чл. 357.(1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице 

задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник 

и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата, свързани с 

конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в съответствие с чл. 

15, ал. 4 от Закона за закрила на детето. 
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(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 355, ал. 2, има право да присъства на 

изслушването и да изрази мнение. 

(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик, 

съответно на родителя или лицето по чл. 355, ал. 2, когато ученикът е малолетен, изслушването 

на ученика може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически специалист от 

училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. 

(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът 

може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика, както 

и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение. 

 (5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 348, ал. 1 или 2 се определя 

лице, което да представи обстоятелствата, свързани с извършеното нарушение – класният 

ръководител или учител, който преподава на ученика. 

Чл. 358. (1)В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният 

ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора 

съответната санкция. 

(2)Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител на 

ученика. 

Чл. 359. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението по чл. 358, ал. 1. 

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за налагането 

й. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за преодоляване на 

проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и причините да не дадат 

резултат. 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването й на ученика и на родителя му, 

а заповедта за налагане на санкция "преместване в друго училище" – и на началника на 

регионалното управление на образованието.  

(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва по административен ред пред началника на РУО 

гр. Русе. 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.  

Чл. 360. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в 

бележника за кореспонденция на ученика.  

 (2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава 

обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на началника на 

регионалното управление на образованието.  

 (3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго 

училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава 

стипендия за отличен успех. 

 (4) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по 

реда, по който са наложени. 
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Глава осма                                                                                                                                             

РОДИТЕЛИ 

 
Чл. 361. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и СУПНЕ „Фр. 

Шилер“ - Русе се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, 

както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави необходимо. 

(2) Средство за постоянна връзка между училището и родителя е електронният дневник 

„Школо“, използван от училището и/или електронната поща на един от родителите. 

Чл. 362.(1) Родителите имат следните права: 

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата 

им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията 

им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда; 

2. да се срещат с ръководството, класния ръководител и учителите в определеното 

приемно време или в друго, удобно за двете страни време; 

3. да участват в родителските срещи, да изразяват мнение и да правят предложения за 

развитие на училището; 

4. да се запознаят с училищния учебен план; 

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в 

детската градини или в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното ориентиране 

и с личностното развитие на децата им; 

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет на училището; 

7. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават 

въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

8. да участват в работата на училищното настоятелство; 

9. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от 

специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие. 

10. да получават на хартиен носител информация за оценките, отсъствията и отзиви за 

поведението на ученика до 5 число на месеца, следващ месеца, за който се отнася информацията 

след подаване заявление в деловодството на училището. 

 (2) Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват 

своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика; 

2. в случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един месец, 

той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще контактува с 

училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с училищното образование, 

с изключение на отписване на ученика от училището или промяна на формата на обучение, както 

и на адрес и контакти на лицето. 

3. при неизпълнение от страна на родителя на задълженията по т. 2, както и в случаите, 

когато родителят или лицето по т. 2 не могат да бъдат открити на посочения адрес, директорът на 

училището сигнализира дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на ученика за 

предприемане на действия при условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

4. да се запознаят  срещу подпис с училищния учебен план, с правилника за дейността на 

училището и с етичния кодекс на училищната общност. 

5. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не 

съответстват на положението му на ученик, на добрите нрави, както и на разпоредбите в този 

правилник (ученикът да идва на училище с задължително униформено облекло в т.ч. спортно 

игрално облекло в часовете по ФВС); 

6. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-

възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с 

учениците, учителите и интегрирането му в училищната среда; 

7. да се явяват  в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от 

директор, класен ръководител или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни 

време; 
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8. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО детето в първи клас или ученика в училище 

в случаите на преместване в друго населено място или училище; 

9. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за спазването му от 

страна на ученика; 

10. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

11. да участват в родителските срещи; 

12. да уважават и подпомагат училището като институция, учителите, служителите и 

другия непедагогически персонал; 
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Глава девета                                                                                                                                    

УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Раздел І                                                                                                                                                      

Общи положения 

 

      Чл. 363. (1.) Държавният образователен стандарт за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти определя: 

1. функциите, образованието и професионалната квалификация, необходими за 

заемане надлъжностите на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в 

институциите от системата на предучилищното и училищното образование; 

2. правомощията на директорите на институции в системата на предучилищното и 

училищнотообразование; 

3. условията и реда за организиране и провеждане на практическата подготовка на 

стажант-учителите; 

4. професионалните профили; 

5. условията и реда за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, 

за придобиване 

на професионално-квалификационни степени и системата от квалификационни 

кредити; 

6. цели, функции и съдържание на професионалното портфолио; 

7. условията и реда за кариерното развитие на педагогическите специалисти; 

8. условията и реда за атестиране на педагогическите специалисти 

9.обстоятелствата, които се вписват в информационния регистър на одобрените 

програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

 

Раздел II 

Длъжности и функции на педагогическите специалисти. Изисквания за заемане на 

длъжностите в системата на училищното образование 

Чл. 364.Длъжностите на педагогическите специалисти в СУПНЕ” Фридрих Шилер”, гр. 

Русе са: 

1. учител; 

2. старши учител; 

3. главен учител; 

4. ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“; 

5. педагогически съветник; 

6. психолог; 

7. учител в група за целодневна организация на учебния ден; 

Чл. 365.(1) Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от лица, придобили 

висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и 

професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност. 

(2) Учителска длъжност може да се заема и от лице без висше образование и без 

професионална квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 8 от Закона за предучилищното 

и училищното образование или от лица със завършено висше образование, но без професионална 

квалификация "учител" в случаите по чл. 213, ал. 9 – 11 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

(3) В случаите по ал. 2 лицата, които заемат учителска длъжност без професионална 

квалификация "учител", са педагогически специалисти и имат правата и задълженията за 

съответната учителска длъжност, докато я заемат, като училището изготвя и реализира план за 

придобиване на педагогически компетентности от съответното лице. 

Чл. 366. Завършеното образование, придобитата специалност и присъдената или 

допълнително придобита професионална квалификация се удостоверяват с диплома за завършена 

образователно-квалификационна степен на висшето образование и свидетелство за 
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професионална квалификация и/или други документи, определени с държавните изисквания към 

съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища. 

Чл. 367. (1) Длъжността "учител" включва следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес, базиран върху 

придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на децата и учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. оценяване напредъка на децата и учениците за придобиване на ключови 

компетентности; 

5. анализиране на образователните резултати и формираните компетентности на децата и 

учениците; 

6. обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 

пълноценно включване в образователната и социалната среда; 

7. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 

8. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни изпити, 

задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация и/или придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които 

изисква такава; 

9. подготовка на изпитни материали за оценяване на знанията и уменията на учениците по 

съответния учебен предмет или модул; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 

13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

институцията; 

14. опазване на живота и здравето на децата и учениците, включително и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 

15. водене и съхраняване на задължителните документи; 

16. провеждане на консултации с ученици и родители; 

17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

взаимопомощ; 

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

Чл. 368.Длъжността "старши учител" освен функциите по чл. 352, включва и 

допълнителни функции: 

1. организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 

2. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка 

на децата по възрастови групи; 

3. анализиране на образователните резултати, придобитите компетентности и напредъка 

на учениците по съответния учебен предмет или модул на ниво клас; 

4. подпомагане на новоназначени учители и на стажант-учители; 

5. подпомагане на лицата, заемащи длъжността "учител"; 

6. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 

Чл. 369. Длъжността "главен учител" освен функциите по чл. 367, включва и 

допълнителни функции: 

1. планиране, организиране и отчитане на вътрешноинституционалната квалификация; 

2. анализиране на институционалните квалификационни дейности; 

3. координиране на участието в професионални общности, обмяна на добри педагогически 

практики, включително и по преподаване за придобиване на ключови компетентности от децата 

и учениците; 

4. анализиране на резултатите от оценявания и изпити в училището; 
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5. подпомагане на новоназначени учители и стажант-учители в случаите, когато е 

определен за наставник; 

6. методическа подкрепа на лицата, заемащи длъжността "учител" и "старши учител"; 

7. разработване на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски 

програмни системи. 

Чл. 370. Лицата, заемащи учителски длъжности, определени от директора за класни 

ръководители, имат и следните функции: 

1. подкрепа на ученическото самоуправление чрез съвместно разработване на теми за 

плана за часа на класа и правила за поведението във/на паралелката; 

2. своевременно информиране на родителите за: 

а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, седмичното 

разписание; 

б) образователните резултати и напредъка на учениците; 

в) формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

г) неспазване на задълженията, произтичащи от чл. 172 от Закона за предучилищното и 

училищното образование; 

3. организиран отдих, физическа активност, занимания по интереси и др.; 

4. изготвяне на мотивирано писмено предложение за поощряване на учениците; 

5. информиране на директора за извършени нарушения от ученика с оглед налагане на 

санкции по чл. 199, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

6. изготвяне на мотивирано писмено предложение за налагане на санкция "забележка" 

или"преместване в друга паралелка на същото училище". 

Чл. 371. (1) Длъжността "учител в група за целодневна организация на учебния ден" в 

училище включва следните функции: 

1. планиране, организиране и провеждане на образователния процес и/или на дейностите 

по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси за 

придобиване на ключови компетентности от децата и учениците; 

2. прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните 

потребности на децата и учениците; 

3. ефективно използване на дигиталните технологии; 

4. оценяване напредъка на учениците за придобиване на ключови компетентности; 

5. анализиране на образователните резултати на учениците; 

6. допълнително обучение и консултации на учениците с цел повишаване на социалните 

им умения; 

7. подкрепа на учениците за пълноценно включване в образователната и социалната среда; 

8. сътрудничество и взаимодействие с участниците в образователния процес и всички 

заинтересовани страни; 

9. участие в провеждането на национално външно оценяване, държавни зрелостни 

изпити,задължителен държавен изпит или държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. разработване и изпълнение на проекти и програми; 

12. участие в професионална мобилност и професионални общности; 

13. разработване и изпълнение на стратегически документи, свързани с дейността на 

институцията; 

14. опазване на живота и здравето на учениците, включително и по време на 

организираните допълнителни дейности или занимания по интереси; 

15. водене и съхраняване на документите в системата на предучилищното и училищното 

образование; 

16. провеждане на консултации с учениците и родителите им; 

17. създаване на училищна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и 

взаимопомощ; 

18. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното 
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образование. 

(2) Длъжността по ал. 1 се заема от лица, придобили висше образование и професионална 

квалификация "учител", съгласно приложение № 1 към чл. 10 от Наредба №15/22.07.2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директоритеидругитепедагогическиспециалисти. 

Чл. 372. Длъжността "психолог" в училище включва следните функции: 

1. активно участие в изграждането на позитивен психологически климат в образователната 

среда; 

2. наблюдение, оценяване и подкрепа на психичното здраве и развитие на децата и 

учениците; 

3. участие в изграждане на училищната политика за закрила на детето и за превенция на 

тормоза и насилието между учениците; 

4. работа в екип с учителите и другите педагогически специалисти, както и с родителите 

заразпознаване на децата и учениците, които имат нужда от допълнителна подкрепа; 

5. участие в оценката на потребностите на детето/ученика с прогноза и насоки за 

личностното му развитие; 

6. подкрепа на децата и учениците в образователния процес; 

7. участие в обсъждането и вземането на решения при работа по случаи на деца и ученици, 

които имат нужда от допълнителна подкрепа, включително и в случаи при налагането на санкции 

на ученици; 

8. участие при изготвянето на индивидуални учебни програми на ученици, които 

получаватдопълнителна подкрепа; 

9. участие в изготвянето и в реализирането на училищни програми за превенция на 

отпадането от училище и за намаляване броя на преждевременно напусналите; 

10. ранно оценяване на развитието на детето и ученика съгласно държавния образователен 

стандарт за приобщаващото образование; 

11. превенция на обучителни трудности; 

12. предлагане на подходящи форми за дългосрочна консултативна работа и психо-

социална рехабилитация на базата на диагностична оценка и изследвания със стандартизирани и 

утвърдени диагностични инструменти; 

13. работа по възникнали в детската градина или училището случаи в сътрудничество с 

институции и служби от общността; 

14. осъществяване на дейности по превенция на зависимостите и насилието, разпознаване 

на формите им, оценяване на поведенчески прояви на децата и учениците, предлагане и прилагане 

на форми на въздействие и за мотивация с цел преодоляване на проблемното поведение на 

деца/ученици; 

15. взаимодействие и консултиране на учителите, другите педагогически специалисти и 

родителите за справяне с даден проблем, свързан с обучението, възпитанието и социализацията 

на децата и учениците, или за вземане на решение по случай; 

16. индивидуално консултиране, работа по конкретен случай, групова работа по определен 

проблем, кризисна интервенция, превенция на психично-здравни проблеми и други форми на 

подкрепа; 

17. посредничество при решаване на конфликти; 

18. подкрепа на децата и учениците при избора на занимания по интереси и в кариерното 

ориентиране и консултиране; 

19. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното и 

училищното образование. 

Чл. 373. Длъжността "психолог" се заема от лица, придобили висше образование по: 

1. специалност от професионално направление "Психология" съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална 

квалификация по психология; 

2. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления с придобита образователно-
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квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление 

"Психология". 

Чл. 374. Длъжността "педагогически съветник" в училище включва следните функции: 

1. консултиране и подпомагане на учениците, учителите, родителите и училищното 

ръководство в осъществяване и поддържане на връзките между семейството, училището и 

обществото; 

2. участие в разработването и прилагането на училищни политики в сферата на 

възпитанието, социализацията и закрилата на децата и учениците; 

3. консултиране на деца и ученици, педагогически специалисти, родители и други 

заинтересовани страни за преодоляване на проблеми, свързани с образователния процес; 

4. посредничество при решаване на конфликти; 

5. подкрепа и консултиране на учениците по въпроси, свързани с образователния процес и 

с избора на занимания по интереси; 

6. работа по превенция на зависимостите, симптоматиката на въздействие на различните 

видове психоактивни вещества върху учениците, рисково сексуално поведение, прояви на 

различни форми на агресия и насилие, участие в разработването и изпълнението на програми за 

противодействие и на мерки за въздействие; 

7. участие в екипа за подкрепа за личностно развитие в институцията, който извършва 

оценка на индивидуалните потребности на дете и ученик за предоставяне на допълнителна 

подкрепа, като при липсата на психолог в институцията подпомагат и координират дейността на 

екипа; 

8. участие в дейности по мотивиране на деца и ученици за преодоляване на проблемното 

им поведение и дейности по превенция на отпадането от училище; 

9. подпомагане на личностното развитие и адаптирането на децата и учениците към 

образователната среда; 

10. кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

11. осъществяване на връзката между родителите и институцията в работата по случаи; 

12. участие в планирането и провеждането на форми на вътрешноинституционалната 

квалификация и споделяне на добри практики; 

13. сътрудничество с компетентните органи за закрила на детето и участие в 

междуинституционални екипни срещи; 

14. провеждане или участие в изследователска дейност в областта на училищното 

образование. 

Чл. 375. Длъжността "педагогически съветник" се заема от лица, придобили висше 

образование по: 

1. специалност от професионално направление "Педагогика" съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална 

квалификация "педагог" или "социален педагог"; 

2. специалност от професионално направление "Психология" съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална 

квалификация "психолог" с допълнителна професионална квалификация "учител по …", 

"педагог" или "социален педагог"; 

3. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на 

областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална 

квалификация "учител" с допълнителна професионална квалификация "педагог", "социален 

педагог" или "психолог". 

Чл. 376. Длъжността "ръководител на направление "Информационни и комуникационни 

технологии"включва следните функции: 

1. внедряване и ефективно използване на цифрови технологии в образователния процес и 

управлението на училището; 

2. подпомагане на педагогическите специалисти при избора и използване на цифрови 

технологии в образователния процес; 

3. осигуряване на съвместимостта на базите данни на училището с други системни 

администратори; 
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4. организиране и поддръжка на вътрешната информационна и комуникационна система; 

5. организиране и координиране на процесите по събиране, оценяване, съхраняване, 

обработване, представяне и обмен на информация, свързани с дейността на институцията; 

6. участие във вътрешноинституционалната квалификационна дейност за ефективното 

използване на дигиталните технологии и за прилагане на информационни продукти и софтуер; 

7. запознаване на учениците с безопасното използване на дигиталните технологии, 

включително и за работа в интернет среда; 

8. разработване и поддържане на електронни материали и бази данни, свързани с дейността 

на институцията. 

Чл. 377. Длъжността "ръководител на направление "Информационни и комуникационни 

технологии" се заема от лица, придобили висше образование по: 

1. специалност от професионално направление "Информатика и компютърни науки" от 

област на висше образование "Природни науки, математика и информатика" или специалност 

"Математика и информатика" от професионално направление "Педагогика на обучението по ..." 

от област на висше образование "Педагогически науки" съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления с професионална квалификация "учител по 

информатика" или "учител по информатика и информационни технологии"; 

2. специалност от професионални направления "Математика", "Физически науки" от 

област на висше образование "Природни науки, математика и информатика" и специалност 

"Физика и математика" и "Физика и химия" от професионално направление "Педагогика на 

обучението по ..." от област на висше образование "Педагогически науки" съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с 

професионална квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "учител по 

информатика" или "учител по информатика и информационни технологии"; 

3. специалност от професионално направление "Комуникационна и компютърна техника" 

от област на висше образование "Технически науки" съгласно Класификатора на областите на 

висше образование и професионалните направления с допълнителна професионална 

квалификация "учител". 

Чл. 378. (1) Директорът на общинско училище като орган за управление и контрол 

изпълнява своите функции, като: 

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното  

образование; 

2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията; 

3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за 

придобиването на ключови компетентности от децата и учениците; 

4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 

училищното образование; 

5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни 

програми; 

6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията 

документи правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.; 

7. организира и ръководи самооценяването на детската градина или училището; 

8. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване на 

държавния и допълнителния план-прием на учениците, организира и осъществява приемането на 

децата в подготвителни групи в детската градина или училището; 

9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, определени с 

училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием; 

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на 

подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици; 

11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено за завършен 

клас, за степен на образование; 

12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 
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непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; 

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на 

образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово 

обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически 

специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им; 

15. управлява и развива ефективно персонала; 

16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на 

педагогическите специалисти; 

17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията 

съобразно стратегията за развитие на институцията; 

18. организира атестирането на педагогическите специалисти; 

19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на 

бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 

работниците и служителите и обществения съвет; 

20. поощрява и награждава ученици; 

21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал; 

22. налага санкции на ученици; 

23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия 

персонал; 

24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, 

възпитание и труд; 

25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите; 

26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и 

общности; 

27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни; 

28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и 

лица; 

29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на 

образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия; 

30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите 

в институцията; 

31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб; 

32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона 

запредучилищното и училищното образование; 

34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове; 

35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на училищното 

образование. 

(2) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнение на решенията му. 

(3) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите 

в определените в нормативен акт случаи. 

Чл. 379. (1) Длъжността директор на училище се заема от лица, придобили висше 

образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и с не по-малко от пет 

години учителски стаж. 

(2) Директорът на училище изпълнява норма за преподавателска работа съобразно 

придобитото образование и професионална квалификация. 

Чл. 380. Функциите на заместник-директорите в общинско училище се определят 

от директора. 

Чл. 381. (1) Заместник-директорите, които осъществяват функции, свързани с 

управлението и контрола на учебната дейност, изпълняват норма за преподавателска работа. 

(2) Заместник-директорите, които изпълняват норма за преподавателска работа, 

изпълняват и функциите по чл. 353. 
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(3) Заместник-директорите изпълняват и други задължения, възложени от директора, в 

съответствие със спецификата на длъжността и вида на институцията. 

Чл. 382. (1) Лицата придобиват професионална квалификация "учител" при условията и 

по реда на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация 

"учител", приета с ПМС № 289 от 2016 г. (ДВ, бр. 89 от 2016 г.). 

(2) За стажант-учителите се организира и провежда практическа подготовка в училището 

при условията на сключения договор между съответната институция и висшето училище, в 

което се провежда обучението за придобиване на професионална квалификация "учител". 

Чл. 383. (1) Висшето училище, в което се осъществява обучение за придобиване на 

професионална квалификация "учител", сключва договор с училището, в който се определят 

условията и редът за организиране и провеждане на практическата подготовка, правата и 

задълженията на страните. 

(2) Договорът по ал. 1 за всяка учебна година се сключва между ректора на съответното 

висше училище и директора на училището не по-късно от 30 септември на календарната 

година. 

(3) Директорът на училището, който е сключил договор по ал. 1, осигурява необходимите 

условия за самостоятелното участие на стажант-учители в образователния процес и в срок до 15 

октомври предоставя на ректора на съответното висше училище: 

1. списък с учителите-наставници, с формираната им норма за преподавателска работа за 

съответната учебна година по групи или паралелки по класове; 

2. информация за броя стажант-учители, за които може да бъде осигурен учител-

наставник. 

Чл. 384. (1) Учителят-наставник заема длъжността "старши учител" или "главен учител". 

(2) Учителят-наставник получава допълнително възнаграждение, определено в 

индивидуален договор с висшето училище, който се сключва не по-късно от 30 октомври на 

календарната година. 

(3) Директорът на училището, който е сключил договор с висше училище за 

организиране и провеждане на практическата подготовка, със заповед разпределя стажант-

учителите между определените учители-наставници. 

(4) Един "учител-наставник" може да ръководи не повече от двама "стажант-учители". 

Чл. 385. (1) "Стажант-учителите" осъществяват практическата си подготовка под 

непосредствено наблюдение и ръководство на "учител-наставник" от училището, в което се 

провежда подготовката, и преподавател от висшето училище. 

(2) "Учителят-наставник" и "стажант-учителят" подготвят план с график за съвместна 

работа във връзка с изпълнение на дейностите за времето, в което се провежда практическата 

подготовка. 

(3) По време на практическата подготовка се води дневник, в който стажант-учителят 

вписва конкретните дейности, учебни часове по учебен предмет или модул, изучаваните теми, 

изпълняваните практически задачи, използваните материали, методи и подходи, усвоените 

компетентности, възникналите проблеми, предложения и препоръки. Учителят-наставник вписва 

в дневника качествена оценка за изпълнението на възложените 

задачи, препоръките и постигнатия напредък. 

Чл. 386. (1) Учителят-наставник ръководи практическата подготовка на "стажант-

учителя", като: 

1. представя годишното тематично разпределение по образователни направления на 

учебния предмет (учебни предмети) или модул; 

2. показва различни видове уроци; 

3. консултира и участва при планирането, разработването на урока като съблюдава 

спазването на програмната система или на учебната програма, подпомага формулирането 

на целите, избора на методи и техники на преподаване, одобрява ги и помага за 

осъществяването им; 

4. запознава стажант-учителя с характеристиката на групите или на паралелките, в които 

самостоятелно ще провежда образователен процес, и подпомага адаптацията му; 

5. демонстрира интерактивни и иновативни методи на преподаване и на педагогическо 
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взаимодействие и подпомага избора на техники за мотивиране и поощрение и на критерии 

за оценяване напредъка на учениците; 

6. запознава стажант-учителя с документите на институцията и изискванията за работа с 

тях; 

7. стимулира участието в обсъждането на наблюдаваните уроци ; 

8. подпомага подготовката, организирането и провеждането на родителска среща и на 

индивидуални консултации с родители; 

9. запознава стажант-учителя с функциите както на педагогическия, така и на обществения 

съвет и на училищното настоятелство; 

10. контролира изпълнението на поставените задачи от стажант-учителя, дава практически 

съвети по време на работа и оценява качеството на изпълнението; 

11. поддържа връзка с преподавателя от висшето училище, като дава аргументирано 

мнение и оценка за работата на стажант-учителя по време на педагогическата практика. 

(2) В срок до 15 работни дни след приключването на практическата подготовка "учителят-

наставник" с доклад уведомява висшето училище за резултатите от работата си със стажант-

учителя/те и учителите,които заемат учителска или възпитателска длъжност в училището, но не 

притежават професионална квалификация"учител" и се обучават във висше училище, за да я 

придобият,за неговия напредък или проблеми, като прави конкретни препоръки и предложения. 

Докладът се съгласува предварително с директора на училището. 

Чл. 387. По време на организираната практическа подготовка за стажант-учителите в 

училището те самостоятелно участват в образователния процес, като: 

1. ефективно се включват в провежданата форма на педагогическа практика според 

предварително одобрен график, като описват и анализират наблюдаваните уроци, активно 

участват в обсъждането, установявайки съответствието на структурата с набелязаните 

цели и с очакваните резултати; 

2. наблюдават и анализират уроци, практически, лабораторни занятия, практики и други 

организационни форми, провеждани от учителя-наставник в рамките на една учебна 

седмица; 

3. планират, разработват и консултират варианти на урок като спазват съответната 

училищна учебна програма, които консултират с учителя-наставник; 

4. формират умения за работа в реална среда за прилагане на различни техники за подкрепа 

и за социализация; 

5. усвояват практически умения за организиране и провеждане на самостоятелна 

педагогическа дейност, оценяват знанията и уменията на децата/учениците и се самооценяват; 

6. наблюдават и прилагат различни методи на обучение и подходи за организиране на урок; 

7. запознават се с документите на институцията, спазват реда и установените правила, 

използват и опазват материално-техническата база на на училището; 

8. запознават се с функциите на класен ръководител, на учител в група за целодневна 

организация на учебния ден и на учител в занимания по интереси. 

 

 

Раздел ІІI                                                                                                                                                   

Права и задължения 

 

Чл. 388. (1) Педагогическите специалисти в СУПНЕ”Фр. Шилер”, гр. Русе имат следните 

права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2.свободно да определят методите и средствата за провеждане на образователно-

възпитателния процес, като активно използват интерактивни методи на преподаване и 

възможностите на информационните и комуникационните технологии; 

3. да участват в класирането на проектите на учебници по съответния учебенпредмет и при 

избора на учебник, по който ще се провежда обучението; 

3. да получават информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните 

имзадължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната им квалификация; 
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4. да повишават образованието и професионалната си квалификация; 

5. да дават мнения и да правят предложения за развитие на училището; 

6. да използват училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си 

задължения. 

7. за проявено високо педагогическо майсторство и други професионални и/ или лични 

заслуги пред училището, във връзка с празнуването на Деня на народните будители на 01.11. и на 

24 май- Ден на славянската писменост и на българската литература и култура, да бъдат 

награждавани. 

Чл. 389.(1)Педагогическите специалисти в СУПНЕ”Фр. Шилер”, гр. Русе, имат следните 

задължения: 

1. да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, 

включени в длъжностната им характеристика; 

2. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните 

образователни стандарти; 

3. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и 

на други дейности, организирани от институцията; 

4. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите участници в 

предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със заинтересованите 

страни; 

5. да преподават учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните 

предмети ”чужд език” и “майчин език”, какво и на учебните предмети, преподавани на чужд език; 

да общуват с учениците на книжовен български език и да ги подпомагат в усвояването на 

книжовно- езиковите норми; 

6. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно 

развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които 

работят с цел подобряване качеството на образованието им; 

7. да уведомяват своевременно директора, когато се налага отсъствие от учебни часове, за да 

не се допускат свободни часове; 

8. да участват в работата на педагогическия съвет и да изпълняват утвърдените от директора 

предложения за решение; 

9. да изпълняват предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа 

дейност и контрол; 

10. да информират писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и поведението на 

ученика, относно спазването на учениковата дисциплина, както и за уменията му за общуване и 

интегриране в училищната среда, да насочват учениците към форми за допълнителна работа с 

оглед възможностите, потребностите и желанията им при зачитане на техните права; 

11. да изискват от учениците носенето на утвърденото в Правилника за дейността на 

училището униформено облекло. При отказ от страна на ученика да носи унифорненото облекло, 

да вписва това нарушение в електронния дневник; 

12. да не пушат, да не внасят и да не употребяват алкохол в училището, както и извън него 

при провеждане на мероприятия в присъствието на ученици и при осъществяване на дейности, в 

които участват ученици; 

13.да се явяват на работа с облекло и във вид, съответстващи на положението му на учител и 

отговарящи на на добрите нрави; 

14. да не внасят в училището оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност. 

15. да вписват в електронния дневник отсъстващите за учебния час ученици; номерата на 

закъснелите ученици до 20 минути за учебния час; като закъснението се отчита като половин 

отстъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно отсъствие. 

16. да попълват своевременно и вярно училищната документация според изискванията на 

действащатите нормативни разпоредби. 

(3) Учителите в СУПНЕ”Фр. Шилер” нямат право да ползват мобилен телефон по време на 

учебните часове. 
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(4) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, 

административните органи и обществеността. 

Чл. 390. (1) Учителите са длъжни да изпълняват стриктно задълженията си на дежурни 

учители през междучасията в определения им с утвърден от директора График за дежурство, 

район, като: 

1. осигуряват и контролират спазването на необходимата дисциплина от учениците в 

междучасията по коридирите, класните стаи, кабинетите, тоалетните и всички останали 

помещения в училището; 

2. изпълнявайки задълженията си по т.1, осигуряват опазване живота и здравето на учениците 

в определения им за дежурство район като не допускат учениците да се надвесват от прозорците 

на училищната сграда, сбивания и други насилствени действия на едни ученици срещу други, 

тичане, вдигане на шум и други, опасни за живота и здравето им, действия; 

3. не допускат замърсяване на класните стаи и коридорите по време на междучасията; 

4. осигуряват прибирането на учениците в класните стаи и кабинети след биенето на първия 

звънец за влизане в час; 

5. осигуряват опазване на училищното имущество и не допускат повреждането му; 

6. носят отговорност за виновно неизпълнение на задълженията си; 

7. при заболяване или отсъствие по уважителни причини на дежурен учител, той бива 

заместен от друг – по указание на директор и/ или ЗД; 

8. при констатиране на нарушения на установените в училището стандарти за хигиена, ред и 

дисциплина, а също и на увреждане на училищно имущество, дежурният учител своевремрнно 

издирва нарушителя/ -ителите и се уведомява ръководството и МОЛ в училището. 

(2) Учителят, определен по График да бъде главен дежурен, координира дейността на 

останалите дежурни учители и следи за осъществяването на регламентирания пропускателен 

режим във връзка с: 

1. опазването на живота и здравето на учениците при влизане в сградата на училището и при 

неговото напускане след края на учебните занятия; 

2.  поведението им по време на междучасията; 

3. носенето на утвърденото униформено облекло за учениците от всички етапи и степени. 

(3) Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и задължения на 

учителите, непротиворечащи на ЗПУО. 

Чл. 391. (1) Учителят не може да нарушава правата на учениците, да унижава личното им 

достойнство, да прилага форми на физическо и психическо насилие върху тях. 

(2) Учителят не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на 

отделните ученици от училището, както и информации, свързани с личния им, с живота в 

семейството, както и личния и семеен живот на колеги, административен и обслужващ персонал. 

Чл. 392.(1)Учителите нямат право да предоставят образователни услуги независимо дали 

срещу заплащане или не, при наличие на конфликт на интереси. 

(2) Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачитеза 

приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тезиизпити, не могат 

да извършват образователни услуги на ученици във връзка сподготовка за кандидатстване или 

полагане на държавните зрелостни изпити. 

(3) При изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти и заместник-

директорите без норма на преподавателска работа имат право на представително облекло за всяка 

календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена от министъра на 

образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното 

облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция. 

 (4) При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през 

последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в 

държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и 

училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от 

Кодекса на труда – в размер на 10 брутни работни заплати. 

Чл. 393. (1) Освен в случаите, определени в този закон, педагогически специалист не може да 

извършва срещу заплащане обучение или подкрепа по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 



111 

 

187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от 

името и за сметка на учениците, включително със средства от училищното настоятелство. 

(2) Педагогически специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни 

материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за 

явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на 

децата и учениците. 

(3) В едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист 

подава пред работодателя си писмена декларация относно обстоятелството дали срещу заплащане 

от името и за сметка на учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или 

подкрепа по смисъла чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗПУО на ученици и че 

това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в училището в 

същия период. 

(4) Преди включването в дейности по ал. 2 педагогическият специалист подава декларация, че 

не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от 

родителите им. 

(5) При установяване нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията 

по ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите специалисти 

носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда. 

 

 

Раздел IV 

Повишаване на квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти 

 

Чл. 394. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за 

професионално развитие се извършва от: 

1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации; 

2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на 

образованието и науката и са вписани в информационен регистър. 

Чл. 395. (1) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за 

повишаване на квалификацията се осъществяват на национално, регионално, общинско и 

училищно ниво. 

 (2) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на 

институционално ниво се осъществяват от училището по план за квалификационна 

дейност като част от годишния план и в съответствие със: 

1. стратегията за развитие на институцията; 

2. установените потребности за повишаване на квалификацията; 

3. резултатите от процеса на атестиране; 

4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с 

приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от 

Министерството на образованието и науката; 

5. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната 

квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на институцията; 

6. възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. 

(3) Директорът на училището упражнява контрол по отношение на изпълнението на плана 

за квалификационната дейност и участието на педагогическите специалисти в 

квалификационните дейности на институционално ниво. 

Чл. 396. (1) Квалификацията на педагогическите специалисти е: 

1. въвеждаща – за адаптиране в образователната среда и за методическо и рганизационно 

подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които: 

а) са постъпили за първи път на работа в системата на училищното образование; 

б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията; 

в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години; 

г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата;  
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2. продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за 

кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на 

знанията, уменията и компетентностите: 

а) по учебни програми за съответния учебен предмет; 

б) по професионалния профил на педагогическия специалист; 

в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности; 

г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес; 

д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците; 

е) за организационни и консултативни умения; 

ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни; 

з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност; 

и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен; 

й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или 

специализация. 

(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на 

вътрешноинституционалната квалификация. Работодателят определя наставник в срок до два 

месеца от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 382, ал. 1, т. 1, 

букви "а" – "г". Наставникът подкрепя новоназначения учител в процеса на адаптирането му към 

учителската професия и го подпомага методически и/или административно при изпълнението на 

задълженията му като класен ръководител и др. 

(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "а" – "з" се извършва от висши 

училища, научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни организации, 

чиито програми са одобрени от министъра на образованието и науката или от оправомощено от 

него длъжностно лице. 

(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви "и" и "й" се провежда само от висши 

училища. 

Чл. 397. Организационните форми за повишаване на квалификацията са: 

1. за продължаващата квалификация: 

а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари; 

б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата 

подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на 

образованието; 

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2 от Наредба № 

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; 

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез 

представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, 

обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики; 

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на 

резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и 

представяне на добри, иновативни практики или постижения; 

2. за вътрешноинституционалната квалификация: 

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми; 

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти; 

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения; 

г) споделяне на иновативни практики. 

Чл. 398. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си: 

1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута 

и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалистив 

не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране; 

2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 

академични часа годишно за всеки педагогически специалист. 

Чл. 399. (1) След участие и успешно завършване на обучение за повишаване 

квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни 
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организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за 

повишаване квалификацията на педагогическите специалисти лицата получават: 

1. удостоверение за допълнително обучение или специализация – за обученията по чл. 46, 

т. 1, букви "а", "б", "г" и "д" (приложение № 14) от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

2. свидетелство за професионално-педагогическа специализация – за обучението по чл. 46, 

т. 1, буква "в" (приложение № 15)от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

(2) Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на 

квалификацията не е пряко основание за придобиване на професионално-квалификационна 

степен с изключение на участието във формата по чл. 46, т. 1, буква "в" от Наредба № 

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; 

Чл. 400. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията, извършвани от 

организации по чл. 43, т. 1 и 2от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти на педагогическия 

специалист се присъждат квалификационни кредити. Обучението за повишаване на 

квалификацията се извършва по програми в присъствена или в частично присъствена форма. 

(2) Обучението в частично присъствена форма се извършва при присъствени не по-малко 

от 50 на сто от общия брой академични часове по програмата, като в неприсъствените академични 

часове се провеждат подготовка, консултиране и/или изпълнение на поставена от обучителя 

задача, за които следва да е налице документиран резултат. 

(3) За участие в обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти, извършвано от организации по чл. 43, т. 1 и 2от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, не може да се присъжда по-малко от един квалификационен кредит. Един 

квалификационен кредит се присъжда за: 

1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 

академични часа са присъствени; 

2. подготовка, представяне и публикуване на доклад от педагогически форум от 

международно, национално или регионално ниво; 

3. научна или научно-методическа публикация в специализирано издание. 

(4) Квалификационни кредити се присъждат от институциите и организациите по чл. 43, т. 

1 и 2 и се удостоверяват с документ за допълнително обучение по чл. 48, ал. 1, т. 1от Наредба № 

15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти; 

(5) За всеки период на атестиране всеки педагогически специалист е длъжен да придобие 

не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на 

квалификацията по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 от Наредба № 15/22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти; 

(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, която 

предвижда присъствена и неприсъствена част и предполага предварителна подготовка и 

консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой 

академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 2, т. 1 за броя 

присъствени академични часове. 

(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за: 

1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно 

развитие; 

2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за периода на атестиране при 

промяна на местоработата. 

Чл. 401. (1) Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или 

трета държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43 от Наредба № 15/22.07.2019 
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г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти, се признава от началника на съответното регионално управление на образованието. 

(2) Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти в организации 

извън посочените в чл. 43от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директора и другите педагогически специалисти в друга държава членка или трета 

държава може да се извършва от международни научни организации, неправителствени 

организации или от чуждестранни висши училища, разкрити в съответствие със 

законодателството на другата държава въз основа на сключени междуправителствени спогодби, 

международни договори, по които Република България е страна, или в изпълнение на 

международни програми и проекти. 

(3) Обучение за повишаване на квалификацията на учители по чужд език или на учители 

по учебен предмет, който се преподава на чужд език, може да се провежда от образователните 

служби към посолствата на страните – членки на Европейския съюз, на културните институти на 

тези страни или на трета държава. 

(4) Признаването по ал. 1 е приравняване на броя академични часове за участие в 

квалификационни форми по чл. 46, т. 1, букви "а", "б", "г" или "д" към броя квалификационни 

кредити по чл. 49, ал. 3от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

Чл. 402. (1) Педагогически специалист, който желае признаване на повишаването на 

квалификацията, подава заявление по образец (приложение № 16)от Наредба № 15/22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директора и другите педагогически 

специалистидо началника на съответното регионално управление на образованието, към което 

прилага копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, от които са видни 

съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието вквалификационни 

форми по чл. 46, т. 1, буква "д" от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалистис доклад, съобщение, 

презентация или публикация. 

(2) Заявленията по ал. 1 може да се подават от 1-во до 10-о число на февруари и юли. 

(3) При подаване на заявлението лицето представя за сверяване на данните лична карта, 

както и оригиналите на документите по ал. 1. 

(4) Не се приема за разглеждане заявление, към което не са приложени изискуемите 

документи или лицето не представи оригиналите им. 

(5) Допълнително при необходимост се представят и други документи, посочени от 

комисията по чл. 52, ал. 1от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

(6) Документи за повишаване на квалификацията, проведена от организации в друга 

държава членка или в трета държава извън определените по чл. 43от Наредба № 15/22.07.2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директора и другите педагогически 

специалист се представят в превод на български език от лице,извършващо преводи по реда на 

глава трета от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, 

утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 1958 г.; 

изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 98 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г., бр. 103 от 1990 

г. и бр. 95 от 2017 г.; изм., бр. 7 от 2019 г.). 

(7) Документите по ал. 6, както и допълнително изисканите документи по ал. 5 се 

легализират, превеждат и заверяват в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването 

за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република 

България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, 

заверките и преводите на документи и други книжа. 
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Раздел V 

Придобиване на професионално-квалификационни степени от учители, 

директори и други педагогически специалисти 
Чл. 403. (1) Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите 

специалисти може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни 

степени (ПКС): 

1. пета професионално-квалификационна степен; 

2. четвърта професионално-квалификационна степен; 

3. трета професионално-квалификационна степен; 

4. втора професионално-квалификационна степен; 

5. първа професионално-квалификационна степен. 

 (4) Процедурата по присъждане на ПКС се осъществява от департамент на висше 

училище, което провежда обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и 

има програмни акредитации за провеждане на обучение за придобиване на образователно-

квалификационна степен "магистър" по специалност от професионално направление съгласно 

Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и за 

придобиване на образователна и научна степен "доктор" по докторска програма, съответстваща 

на учебен предмет от училищната подготовка. 

(5) Присъдената професионално-квалификационна степен се удостоверява със 

свидетелство по образец (приложение № 17)от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

Чл. 404. (1) Изискванията към педагогическите специалисти – кандидати за придобиване 

на 

професионално-квалификационна степен, са: 

1. да са придобили предходната професионално-квалификационна степен най-късно в 

годината, предхождаща годината на кандидатстване; 

2. да заемат длъжност на педагогически специалист към момента на кандидатстването; 

3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда, 

освен ако е заличено. 

Чл. 405. (1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-

квалификационна степен, подават следните документи: 

1. заявление по образец (приложение № 18) от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

2. диплома за висше образование; 

3. диплома за образователна и научна степен "доктор" или диплома за научна степен 

"доктор на науките"; 

4. документ за придобита професионална квалификация "учител" с изключение на 

случаите, в които такава професионална квалификация не се изисква за заемането на съответната 

длъжност на педагогически специалист; 

5. свидетелство за професионално-педагогическа специализация при кандидатстване за 

трета професионално-квалификационна степен; 

6. документ(и), удостоверяващ(и) присъдени или признати квалификационни кредити; 

7. документ за придобита предходна професионално-квалификационна степен; 

8. трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващи изискуемия стаж; 

9. документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 58от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директора и другите педагогически 

специалистипри кандидатстване за петапрофесионално-квалификационна степен; 

10. писмена разработка и публикации, ако такива се изискват за съответната 

професионално-квалификационна степен. 

(2) Документите по ал. 1 се подават лично или от лице, упълномощено от кандидата. 

(3) Документите по ал. 1, т. 2 – 9 включително се представят във вид на заверени от 

кандидата копия. При поискване се представя и оригиналът на документа, който след сверяване 

се връща на кандидата. 



116 

 

(4) След подаване на документите не се допускат промени в писмените разработки по ал. 

1, т. 10. 

(5) Педагогически специалисти, които притежават образователна и научна степен "доктор" 

или научна степен "доктор на науките", имат право да придобият първа професионално-

квалификационна степен при следните условия: 

1. най-малко две години учителски стаж; 

2. придобита образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор на 

науките" по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената 

специалност от дипломата за висше образование. 

(6) Лицата, които кандидатстват за придобиване на професионално-квалификационна 

степен, подават документите по ал. 1, както следва: 

1. за трета и за първа професионално-квалификационна степен в случаите по ал. 5 – през 

цялата година; 

2. за всички професионално-квалификационни степени с изключение на посочените в т. 1 

– от 1 юни до 31 юли на календарната година. 

Чл. 406. (1) Лицата, които кандидатстват за придобиване на пета професионално-

квалификационна степен, следва да отговарят на следните условия: 

1. имат най-малко 2 години учителски стаж; 

2. притежават удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в 

организации по чл. 43 и 50 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалистис обща продължителност не по-

малко от 16 академични часа; 

3. имат успешно положен устен изпит с успех не по-нисък от много добър 4,50. 

(2) Пета професионално-квалификационна степен без полагане на изпит могат да 

придобият:  

1. педагогически специалисти, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и 

представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и 

международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на 

образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за 

придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или 

класирания: 

а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания; 

б) от I до VI място включително от балкански олимпиади и състезания; 

в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и 

национални състезания; 

4. учители, които преподават чужд език или учебен предмет на чужд език отговарят на 

изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и представят безсрочен сертификат за международно призната 

квалификация за преподаване на чужд език; 

5. учители-наставници, които отговарят на изискванията на ал. 1, т. 1 и 2 и организират и 

провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като координират и консултират 

самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на 

кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен. 

Чл. 407. Четвърта професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 

които имат: 

1. придобита пета професионално-квалификационна степен; 

2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации 

по чл. 43 и 50 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалистис обща продължителност не по-малко от 16 

академични часа; 

3. успешно положен писмен изпит с успех най-малко много добър 4,50 по проблем от 

конкретната професионална област, в която работи кандидатът. 

Чл. 408. (1) Трета професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 

които имат: 

1. придобита четвърта професионално-квалификационна степен; 
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2. завършена едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех 

най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика. 

(2) Специализацията по ал. 1, т. 2 трябва да отговаря на следните условия: 

1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на 

обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност; 

2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни 

дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или методическата 

подготовка на специализантите или по управление на образованието; 

3. хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, 

от които поне 50 % са присъствени. 

(3) На завършилите специализацията по ал. 1, т. 2 се издава свидетелство по чл. 48, ал. 1, 

т. 2.от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

 

(4) Условията за участие в специализацията се договарят между специализанта и висшето 

училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора. 

Чл. 409. Втора професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, които 

имат: 

1. придобита трета професионално-квалификационна степен; 

2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации 

по чл. 43 и 50 с обща продължителност не по-малко от 32 академични часа; 

3. успех най-малко много добър 4,50 на писмена разработка, свързана с анализ на 

резултатите от приложена диагностична процедура след придобиването на трета професионално-

квалификационна степен. 

Чл. 410. (1) Първа професионално-квалификационна степен могат да придобият лица, 

които имат: 

1. придобита втора професионално-квалификационна степен; 

2. удостоверение за участие в обучения за повишаване на квалификацията в организации 

по чл. 43 и 50 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалистис обща продължителност не по-малко от 48 

академични часа; 

3. успешно защитена писмена разработка с иновационен характер, свързана с 

педагогическата практика на кандидата или с управление на образованието; 

4. не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка 

в специализирано издание, публикувани в рамките на последния атестационен период. 

 (2) Сесиите за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на 

трета професионално-квалификационна степен, се провеждат от 15 септември до 15 ноември на 

съответната година. 

(3) Разходите по процедурите за придобиване на професионално-квалификационни 

степени се заплащат от кандидатите. 

Чл. 411. (1) Програмите, по които се полагат изпити или се защитават писмените 

разработки по чл. 57,ал. 1, т. 10 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, са от следните 

области: 

1. методика на обучението; 

2. теория на възпитанието, дидактика, специална педагогика, социална педагогика; 

3. възрастова психология, педагогическа психология, психология на личността; 

4. управление на образованието. 

(2) Кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен полагат 

изпит или защитават писмена разработка по една от посочените в ал. 1 области според 

специалността или длъжността, която заемат. По област по ал. 1, т. 4 може да се явяват на изпит 

и да разработват теми за придобиване на професионално-квалификационна степен не само 

кандидати, които към момента на кандидатстване заемат управленска длъжност. 
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Раздел VI 

Професионално портфолио на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти 

 
Чл. 412. (1) Всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио 

постигнатите компетентности в съответствие с професионалния профил за заеманата длъжност. 

(2) Създаването на професионално портфолио включва представянето на постигнатите 

резултати и професионалното развитие. 

(3) Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва 

материали, които доказват: 

1. динамиката на професионалните изяви на педагогическия специалист, както и на учениците, 

с които работи; 

2. постигнатите резултати и придобиването на компетентности от учениците в 

образователния процес; 

3. участие в реализиране на политиките на институцията; 

4. професионалното усъвършенстване и кариерното развитие. 

(4) Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист, 

както и неговото оценяване от атестационната комисия за съответствието на дейността му с 

професионалния му профил и с постигнатите професионални и образователни резултати. 

(5) Професионалното портфолио има следните функции: 

1. представителна – представя философията на педагогическия специалист, доказателства за 

образование, за повишена квалификация и за допълнително придобити компетентности; 

2. развиваща – насочена към професионално усъвършенстване и кариерно развитие чрез 

определянето на конкретни, измерими, осъществими цели и приоритети за професионално 

развитие; 

3. оценъчна – служи за оценяване на достигнатото равнище и постиженията в конкретна област 

– професионално развитие, обновяване на информацията и знанията, промяна в личностен и в 

професионален план в процеса на атестирането, и подпомага формирането на умения за обективна 

самооценка на резултатите от дейността; 

4. комуникативна – осигурява обратната връзка с всички заинтересовани страни и 

информирането на прекия ръководител, на наставника, на колеги, родители, обществения съвет, 

експерти от регионалното управление на образованието, инспектори от Националния инспекторат по 

образованието и общината за потребностите и за търсенето на възможности за развитие. 

Чл. 413. Професионалното портфолио на педагогическите специалисти съдържа: 

1. общи данни – име, образование, допълнителни квалификации; 

2. документи за практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения; 

3. материали, представящи постиженията на педагогическия специалист; 

4. материали от участие в професионални форуми. 

Чл. 414. (1) Професионалното портфолио се актуализира в началото на всяка учебна година, 

като се посочва и периодът, за който се отнасят приложените копия на документи и други материали. 

(2) Професионалното портфолио е на хартиен носител или в електронен формат. 

 

Раздел VII 

Кариерно развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти 

 
Чл. 415. (1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентностите при 

последователно заемане на учителски длъжности или при придобиване на степени с цел 

повишаване качеството и ефективността на образованието. 

(2) Кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и 

възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. 

(3) Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, 

получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както 

и резултатите от атестирането им. 

(4) По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-

квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие независимо от учителския стаж. 
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(5) Работните места за длъжностите по ал. 1, както и възможностите за присъждане на 

степените по ал. 2 в общинските училища се определят и утвърждават от директора на институцията 

в рамките на числеността на педагогическия персонал и на средствата от делегирания бюджет. 

Чл. 416. Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са придобили 

учителски стаж, се назначават на длъжност "учител". 

Чл. 417. (1) Длъжността "старши учител" се заема от лица, които освен завършено висше 

образование и професионална квалификация, необходими за заемане на длъжността, определени 

съгласно приложение № 1: 

1. заемат длъжността "учител"; 

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити за всеки преминат период 

на атестиране по чл. 49, ал. 5от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

3. имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 

4. имат 10 години учителски стаж. 

(2) Лицата по ал. 1 може да подадат заявление за заемане на длъжност "старши учител", , 

независимо от учителския си стаж, ако: 

1. заемат длъжност "учител"; 

2. имат по-голям брой от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити 

по чл. 49, ал. 5от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 

(3) Когато лице, заемащо длъжност "учител", изпълни условията по ал. 1 или 2 и подаде 

заявление за заемане на длъжност "старши учител", директорът извършва промяна в длъжностното 

разписание на персонала и преназначава лицето на длъжността. 

Чл. 418. (1) Длъжността "главен учител" " се заема от лица със завършеновисше образование 

на образователно-квалификационна степен "магистър" и професионална квалификация "учител", 

които: 

1. заемат длъжността "старши учител"; 

2. имат не по-малко от задължителните квалификационни кредити по чл. 49, ал. 5от Наредба 

№ 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти за последния период на атестиране; 

3. имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен; 

(2) Директорът на институцията определя комисия, която: 

1. разработва критерии за подбор на кандидати за длъжността "главен учител"; 

2. предлага в началото на всяка учебна година броя на длъжностите "главен учител" . 

(3) Комисията по ал. 2 предлага за обсъждане в педагогическия съвет критериите за подбор и 

броя на длъжностите "главен учител". 

(4) Педагогическият съвет обсъжда и предлага на директора за утвърждаване критериите за 

подбор и броя на длъжностите "главен учител". 

(5) Директорът на институцията: 

1. анализира възможностите на бюджета на институцията и необходимостта от обезпечаването 

на функциите на „старши учител“ и „главен учител“ по чл. 6 и 7от Наредба № 15/22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти; 

2. утвърждава критериите за подбор и броя на длъжностите "главен учител"; 

3. при необходимост извършва съответната промяна в длъжностното разписание на персонала; 

4. когато кандидатите за заемане на длъжностите "главен учител" или "главен възпитател", 

отговарящи на изискванията за заемането им, са повече от определения брой места по т. 2, организира 

процедура за подбор по критериите по т. 2. 

Чл. 419. (1) Втора степен от кариерното развитие на директорите се присъжда: 

1. при не по-малко от 5 години учителски стаж на длъжност директор на институция в 

системата на училищното образование; 

2. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 

3. не по-малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по чл. 

49, ал. 5от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 
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 (2) Втора степен от кариерното развитие на заместник-директорите, които изпълняват норма 

за преподавателска работа, както и на ръководителите на направление "Информационни и 

комуникационни технологии" се присъжда: 

1. при не по-малко от 10 години учителски стаж, от които не по-малко от 5 години стаж на 

заеманата длъжност; 

2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по чл. 

49, ал. 5от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 

(3) Втора степен от кариерното развитие на психолозите и педагогическите съветници се 

присъжда при: 

1. не по-малко от 10 години учителски стаж на длъжност "психолог" или "педагогически 

съветник"; 

2. не по малко от задължителните за периода на атестиране квалификационни кредити по чл. 

49, ал. 5от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

3. придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен; 

Чл. 420. (1) Първа степен от кариерното развитие на педагогическите специалисти по чл. 73, 

ал. 1 и 2от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти – директора и заместник-директорите -  се 

присъжда на лица със: 

1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър"; 

2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация; 

3. не по-малко от задължителния за периода на атестиране брой квалификационни кредити по 

чл. 49, ал. 5от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти; 

4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен; 

 (2) Първа степен от кариерното развитие на психолозите и педагогическите съветници се 

присъжда при: 

1. завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър"; 

2. съответната за заемане на длъжността професионална квалификация; 

3. придобити не по-малко от задължителните за периода на атестиране брой квалификационни 

кредити по чл. 49, ал. 5от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

4. придобита най-малко трета професионално-квалификационна степен; 

 (3) Педагогическите специалисти, на които са присъдени втора или първа степен, изпълняват 

и задължения, свързани със: 

1. оказване на методическа или организационна подкрепа в случаите по чл. 228, ал. 6, т. 2 и 3 

и ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование; 

2. участие в разработването на проекти на вътрешноведомствени актове и документи на 

институцията, на учебни програми и др.; 

3. участие в разработване на образователни стратегии на общинско, регионално и на 

национално ниво; 

4. провеждането на вътрешноинституционална квалификация; 

5. диагностика и оценка на резултатите на децата и на учениците, напредъка и необходимостта 

от допълнителна работа; 

6. организиране и координиране на обмяната на добри практики в институцията, ориентирани 

към повишаване на качеството на образование и прилагането на интерактивни методи за работа с 

учениците; 

7. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в 

изпълнението им. 

Чл. 421. (1) Втора или първа степен се присъжда след заявено желание на педагогическия 

специалист до работодателя. 

(2) Втора или първа степен се присъжда със заповед на работодателя, ако са изпълнени 

съответните изисквания по чл. 405 и чл. 406, ал. 1 и 2 от настоящия ПДУ. 
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Раздел VIII 

Атестиране на дейността на педагогическите специалисти 

 
Чл. 422. (1) Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за 

изпълнение на длъжността и със стратегията за развитие на училището. а за директорите – и на 

управленската им компетентност. 

(2) Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците са основа 

за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. 

(3) Целите на процеса на атестиране са: 

1. установяване на постигнатите от педагогическите специалисти резултати от дейността им; 

2. повишаване качеството на образованието на учениците; 

3. мотивиране на педагогическите специалисти за професионално усъвършенстване чрез 

повишаване на квалификацията; 

4. установяване на потребността от методическа и организационна подкрепа на 

педагогическия специалист и осигуряване на наставник или наставници. 

(4) Получените оценки от атестирането служат за: 

1. кариерно развитие; 

2. поощряване на педагогическите специалисти, получили високи оценки при атестирането; 

3. насочване за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти с цел 

актуализиране, допълване или разширяване на професионалната им компетентност; 

4. осигуряване на методическа и/или организационна подкрепа и осигуряване на наставник 

или наставници. 

(5) При атестирането на педагогическите специалисти, с изключение на директорите, 

педагогическият съвет на институцията в системата на предучилищното и училищното образование 

взема решение за определяне на пет критерия от областите на професионална компетентност в 

зависимост от вида на институцията и стратегията за развитието й и на скала за определяне на 

достигнатата степен на изпълнението им. Критериите, както и скалата за определяне на достигнатата 

степен на изпълнението им сеутвърждават от директора на институцията и се включват в 

атестационните карти на педагогическите специалисти по образец – приложения № 20 – 22 и № 24 – 

25от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти; 

Чл. 423. (1) Педагогическите специалисти се атестират на всеки 4 години. 

(2) В периода октомври – ноември в училищата започва процедура по атестиране на 

педагогическите специалисти, чийто период на атестиране по ал. 1 изтича в съответната календарна 

година. 

(3) Дейностите по атестирането се извършват по график, съгласуван с началника на 

регионалното управление на образованието и утвърден от работодателя. 

Чл. 424. (1) Периодът за атестиране по чл. 409, ал. 1 се удължава с периода на отсъствието на 

педагогическия специалист при отсъствие от работа поради: 

1. временна неработоспособност повече от една календарна година, установено със 

съответните медицински документи; 

2. ползване на отпуск по чл. 163, 164, 164б и 167 от Кодекса на труда; 

3. ползване на неплатен отпуск повече от една календарна година. 

(2) При промяна на местоработата на педагогически специалист, атестиран за период от 4 

години преди промяната, същият се атестира след 4 години в институцията, в която започва работа 

при нов работодател. 

(3) Когато педагогическият специалист в периода по чл. 409, ал. 1 е преназначен на друга 

длъжност в същата институция, атестирането се извършва за длъжността, на която е работил по-дълго, 

а при еднакво времетраене – за длъжността, която заема в момента. 

(4) Когато в периода по чл. 409, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на същата 

длъжност вдруго, училище, атестирането му се извършва от приемащата институция, ако има 

действително отработени не по-малко от две години в нея. 

(5) Когато в периода по чл. 409, ал. 1 педагогическият специалист бъде назначен на същата 

длъжност вдруго училище и в края на периода по чл. 409, ал. 1 няма действително отработени повече 

от две години в приемащата институция, периодът на атестирането му се удължава илицето се 

атестира след 4 години от назначаването му в другата институция. 
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(6) Атестирането на педагогически специалист, който работи в повече от едно училище се 

осъществява от атестационна комисия, определена от работодателя, с който е основното му трудово 

правоотношение. 

Чл. 425. (1) Атестирането на учителите и другите педагогически специалисти се извършва от 

атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. 

(2) Атестационната комисия се състои от нечетен брой членове, като съставът й е съобразно 

числения състав на педагогическия персонал в институцията и включва: 

1. педагогически специалисти, представители на работодателя на институцията, в която 

атестираното лице работи по основно трудово правоотношение, единият от които е председател на 

комисията; 

2. представител на регионалното управление на образованието; 

3. представител/представители на педагогическия съвет, определен/определени с негово 

решение; 

4. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 – 3. 

(4) За случаите по чл. 410, ал. 6 се включва и един представител на работодателя на 

институцията, с който педагогическият специалист е сключил трудов договор за допълнителен труд 

при друг работодател в рамките на числеността по ал. 2. 

(5) При атестирането на член на атестационната комисия съставът й се променя, като 

атестираното лице се заменя с резервен член от комисията – представител на институцията, определен 

от педагогическия съвет. 

Чл. 426. (1) Атестирането на директорите се извършва от комисия, определена от 

работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Атестационната комисия се състои от нечетен 

брой членове и включва: 

1. представители на работодателя, единият от които е председател; 

2. един представител на финансиращия орган в случай, когато той е различен от работодателя; 

3. поне един педагогически специалист – представител на институцията, определен от 

педагогическия съвет; 

4. един представител на регионалното управление на образованието, определен от началника 

на регионалното управление на образованието, в случай, когато той е различен от работодателя; 

5. един родител от обществения съвет; 

6. резервни членове за всеки от представителите по т. 1 – 5. 

Чл. 427. (1) Съставът на атестационната комисия по чл. 411, ал. 1 и чл. 412 с нейния 

председател, резервните членове и техническия секретар, графикът за дейността й, задълженията на 

членовете й, приложимите към съответната длъжност атестационни карти се определят със заповед 

на работодателя съгласувано с педагогическия съвет. 

(2) Не се определят за членове на атестационна комисия лица, които са свързани лица по 

смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с писмена декларация по образец от лицата по 

чл. 79, ал. 2, 3, 4 и 5 и чл. 80 (приложение № 19) от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; 

Чл. 428. (1) Оценката от атестирането се отразява в атестационна карта по образец от  Наредба 

№ 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, както следва: 

1. за учител – приложение № 20; 

2.за ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии" – 

приложение № 22; 

4. за директор на институция – приложение № 23; 

5. за заместник-директор на институция – приложение № 24; 

6. за психолог и педагогически съветник – приложение № 25. 

(2) Достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална 

компетентност се измерва в точки от членовете на атестационната комисия и е: 

1. 1 точка – в случаите, когато професионални знания и умения на оценяваното лице имат 

необходимост от подобрение; 

2. 1,5 точки – в случаите, когато оценяваното лице има необходимите компетентности, 

съответстващи на професионалния му профил, които позволяват да изпълнява изискванията за 
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заеманата длъжност, и когато учениците постигат очакваните резултати от обучението по учебния 

предмет; 

3. 2 точки – в случаите, когато дейността на оценяваното лице надвишава изискванията за 

изпълнението на длъжността, резултатите от обучението на учениците надвишават 

очакваните и притежаваните професионални компетентности позволяват ефективно 

изпълнение на длъжността. 

(3) Оценката от процеса на самооценка на атестираното лице е общ брой точки по критериите 

от областите на професионалната компетентност с точност до 0,1. 

(4) Оценката на атестационната комисия по всеки критерий е средноаритметична величина от 

броя точки на всички членове с точност до 0,1. 

(5) Общата оценка на атестационната комисия е средноаритметична величина от оценките на 

членовете й по всички критерии, изчислени по реда на ал. 4, с точност до 0,1. 

(6) Окончателният резултат в атестационната карта на всеки учител, директор или друг 

педагогически специалист се изчислява по формулата с точност до 0,01: 

ОР = 0,25СО + 0,75ОАК, в която: 

1. ОР е окончателният резултат; 

2. СО – самооценката на педагогически специалист по ал. 3; 

3. ОАК – оценката на атестационната комисия по ал. 5. 

(7) Атестационната комисия определя крайната оценка от процеса на атестиране по следната 

скала: 

1. "изключително изпълнение" при окончателен резултат от 45 до 50 точки – поставя се, когато 

едновременно са показани компетентности, надвишаващи определените в професионалния профил, 

изпълнени са всички критерии от областите на професионална компетентност, изпълнението на 

дейността в значителна степен допринася за напредъка на учениците, за постигане на планираните в 

стратегията за развитие на училището цели и задачи и за укрепване авторитета на институцията, 

установено е пълно съответствие на дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и 

постигнатите резултати са над очакваните, има допълнително изпълнени задачи; 

2. "надвишава изискванията" при окончателен резултат от 40 до 44,99 точки – поставя се, 

когато едновременно са установени знания и умения, които в преобладаващата част надвишават 

определените в професионалния профил, изпълнени са критериите от областите на професионална 

компетентност, като по отделни критерии са постигнати по-високи резултати, налице е съответствие 

на дейността с изискванията за изпълнение на длъжността и резултатите допринасят за постигане на 

планираните в стратегията за 

развитие на детската градина или училището цели и задачи; 

3. "отговаря на изискванията" при окончателен резултат от 35 до 39,99 точки – поставя се, 

когато показаните знания и умения съответстват на професионалния профил, изпълнени са 

критериите от областите на професионална компетентност, изпълнението на дейността съответства 

на изискванията за изпълнение на длъжността и постигнатите резултати допринасят за постигане на 

поставените в стратегията за развитие на неизпълнението им е предизвикано от независещи от лицето 

обстоятелства; 

4. "отговаря частично на изискванията" при окончателен резултат от 30 до 34,99 точки – 

поставя се, когато по-голямата част от показаните знания и умения съответстват на професионалния 

профил, а за останалите е необходима допълнителна квалификация и подкрепа, през периода на 

атестиране са изпълнени някои критерии от областите на професионална компетентност, 

изпълнението на дейностите в малка степен допринася за постигане на поставените в стратегията за 

развитие на училището цели и задачи и отговаря частично на изискванията за изпълнение на 

длъжността; 

5. "съответства в минимална степен на изискванията" при окончателен резултат от 25 до 29,99 

точки – поставя се, когато показаните знания и умения в минимална степен съответстват на 

професионалния профил и е необходима допълнителна квалификация и методическа и 

организационна подкрепа, изпълнени са по-малко от половината от критериите по областите на 

професионална компетентност през периода на атестиране, изпълнението на дейността в минимална 

степен съответства на изискванията за изпълнение на длъжността по причини, зависещи от лицето, 

резултатите от дейността не допринасят за постигане на поставените в стратегията за развитие на 

училището цели и задачи; не е налице стремеж към усъвършенстване, мотивация за повишаване на 

квалификацията и подобряване на резултатите от работата. 
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Чл. 429. (1) Процесът на атестиране започва с представянето на заседание на педагогическия 

съвет на атестационната комисия, атестационната карта, скалата за оценяване, началната дата и 

организацията за провеждането на процеса на атестиране, графика на дейностите и за работа на 

атестационната комисия, в т.ч. и времето за самооценка на педагогическия специалист, което не може 

да надвишава 10 работни дни. 

(2) Самооценката по ал. 1 се прави от лицето в атестационната карта, която след попълването 

й се предава на техническия секретар на атестационната комисия. Оценяваният учител, директор или 

друг педагогически специалист доказва постигнатите резултати за периода на атестиране с 

документи, сертификати и материали от професионалното си портфолио. 

Чл. 430. (1) В процеса на атестирането атестационната комисия използва документи, 

сертификати и материали от професионалното портфолио на съответния педагогически специалист, 

които доказват: 

1. постигнатите резултати от напредъка на учениците, които обучава, подпомага, 

консултира; 

2. наличието на грамоти и награди от участие в конкурси, състезания, олимпиади и други на 

учениците и лични, включително свидетелства на родителите, на други учители, на учениците за 

успешното учене и участие в живота на класа и на училището, на децата и учениците в риск, със 

специални образователни потребности и/или с хронични заболявания; 

3. професионалните изяви, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване и др. 

(2) В процеса на атестирането на учители и други педагогически специалисти атестационната 

комисия може да използва и протоколи от заседания на педагогическия съвет и от контролната 

дейност, 

осъществена от съответното регионално управление на образованието, от заместник-директор 

и от директора на институцията. 

(3) В процеса на атестирането на директори съответната атестационна комисия може да 

използва резултатите от самооценяването на институцията като част от процеса на управление на 

качеството в и училището, протоколи от контролната дейност, осъществена от работодателя на 

атестираното лице, от финансиращия орган, в случаите, когато е различен от работодателя, от 

регионалното управление на образованието, както и оценки и насоки в резултат на инспектиране, 

проведено от Националния инспекторат по образованието. 

Чл. 431. (1) След изтичането на срока по чл. 430, ал. 1 техническият секретар на 

атестационната комисия предава на председателя атестационните карти и копия от тях за всеки член 

на комисията. 

(2) Председателят на атестационната комисия изисква от атестирания документи по чл. 431, 

ал. 1, а от работодателя – по чл. 431, ал. 2 и 3, и ги предоставя на членовете на комисията. 

(3) Председателят на атестационната комисия в двудневен срок от получаването на 

документите по ал. 1 и 2 насрочва заседание. 

(4) На заседанието членовете на атестационната комисия обсъждат представените документи 

по чл. 431. Всеки член от комисията самостоятелно и независимо от останалите членове оценява 

педагогическия специалист, като по всеки критерий вписва своята оценка в точки в копието на 

атестационната карта на оценяваното лице, сумира общия брой точки и връща копието на техническия 

секретар. 

(5) Техническият секретар вписва в атестационната карта на всяко атестирано лице: 

1. оценката на атестационната комисия по всеки критерий, изчислена по реда на чл. 444, ал. 4 

и 5; 

2. окончателния резултат от атестирането, изчислен по реда на чл. 428, ал. 6; 

3. крайната оценка по скалата, определена в чл. 428, ал. 7. 

(6) Крайната оценка, вписана в атестационната карта на атестирания педагогически 

специалист, се удостоверява с подпис на всеки член на атестационната комисия. 

Чл. 432. (1) Атестираният педагогически специалист се запознава със съдържанието на 

атестационната карта и с крайната оценка, което удостоверява с подписа си. 

(2) Председателят на атестационната комисия предава подписаните атестационни карти на 

работодателя след изтичането на срока за възражение, който е 5 работни дни от подписването 

на атестационната карта от атестираното лице. Запознаването с крайната оценка работодателят 

удостоверява с подписа си върху атестационната карта. Работодателят може да потвърди крайната 

оценка или да я промени с една степен с мотивирано писмено становище. Атестираното лице се 

запознава с крайнатаоценка в атестационната карта, което удостоверява с подписа си. 
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Чл. 433. (1) В случай че атестираният педагогически специалист не е съгласен с крайната 

оценка, може в срок до 5 работни дни от датата, на която е подписал атестационната карта, да подаде 

писмено възражение до работодателя, в което да посочи мотивите за несъгласието си с оценката. 

(2) Работодателят се запознава с атестационната карта и възражението на атестирания учител, 

директор или друг педагогически специалист и в срок 5 работни дни от датата на получаване на 

възражението е длъжен да се произнесе. 

(3) Работодателят може да потвърди крайната оценка на атестационната комисия или да я 

повиши с една степен. 

(4) Оценката на работодателя е окончателна, вписва се в атестационната карта с 

аргументацията и се подписва от него. Атестационната карта се предоставя на членовете на 

атестационната комисия за запознаване с решението по възражението, както и на атестирания 

педагогически специалист, кой- то също задължително я подписва. 

(5) След приключването на процеса на атестиране председателят на атестационната комисия 

предава на работодателя атестационните карти и обобщена информация от крайните оценки. 

(6) Атестационните карти се съхраняват в трудовото дело на всеки учител, директор или друг 

педагогически специалист. 

Чл. 434. (1) След получаването на информацията по чл. 433, ал. 5 работодателят заедно с 

атестационната комисия: 

1. подготвя анализ на причините, довели до оценките по чл. 428, ал. 7, т. 4 и 5; 

2. изработва план за методическо и организационно подпомагане на съответния педагогически 

специалист; 

3. определя наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна 

подкрепа. 

(2) В случаите по ал. 1 работодателят предлага за обсъждане на педагогическия съвет теми за 

включване в плана за квалификация на институцията за предстоящата учебна година. 

(3) В случаите по чл. 428, ал. 7, т. 5 повторно атестиране на лицето се извършва една година 

след предприемане на мерките по ал. 1, т. 1, 2 и 3. 

(4) Ако при атестирането по ал. 3 отново е получена най-ниска оценка, лицето се освобождава 

от длъжност при условията на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда. 

 

Раздел ІX                                                                                                                                                 

Награди 

 
Чл. 435. (1) За високи постижения в учебната дейност и за значими заслуги при издигането 

на авторитета на СУПНЕ”Фридрих Шилер”, гр. Русе, всички педагогически специалисти от 

училището могат да бъдат номинирани и награждаване  при спазване на съответните процедури 

с държавни, регионални и училищни награди.  

(2) Номинирането се извършва явно, с гласуване на заседание на педагогическия съвет или 

с писмени предложения, подкрепени с необходимите документи, заведени във входящата 

кореспонденция на училището. 

Чл. 436. Наградите, с които се удостояват може да бъдат: 

1. грамота/диплом; 

2. сертификат;  

3. плакет;  

4. предметна и/или парична награда; 

5. награди от спонсори и дарители; 

6. други награди, в зависимост от възможностите на училището и постиженията на 

учениците и /или решението на Училищното настоятелство. 

Чл. 437.(1)Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на училището  

/председателя на училищна комисия за разглеждане на предложенията, постъпили от 

педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по интереси с ученици, 

от родители, представители на учениците или от лицата, които полагат грижи за ученици, от 

ученици в училището, от други лица и организации. 

(2) Предложенията по ал. 1 трябва да съдържат задължително трите имена на 

номинираните педагогически специалисти, мотивите за предложението и информация за 
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конкретните постижения в подкрепа на направеното предложение и др. в зависимост от вида на 

наградата, за която е предложението, нейния статут и регламент. 

Чл. 438. Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи 

или на специално организирани събития. 
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Глава десета                                                                                                                                              

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 
Раздел  I                                                                                                                                                                  

Права и задължения на директора и на заместник-директорите 

 

Чл. 439. (1) Орган за управление и контрол на училището е директорът. 

(2) Директорът ръководи образователния процес в институцията в съответствие с държавната 

политика в областта на образованието и планира, организира, координира, контролира и отговаря 

за цялостната административно-управленска и финансова дейност в институцията. 

(3) Директорът, като орган на управление и контрол на СУПНЕ “Фридрих Шилер” , 

изпълнява своите функции като: 

1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите свързани с обучение, 

възпитание и социализация в институцията; 

2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни стандарти; 

3. утвърждава Списък-образец на институцията след съгласуване с началника на РУО; 

4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез изготвяне на 

вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с оглед внасянето на подобрения 

в работата на институцията; 

5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и 

допълнителния план-прием; 

6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на 

задължително обучение ученици от училището, и с организирането и изпълнението на приема; 

7. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас и за степен на 

образование; 

8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб; 

9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на 

длъжностите; 

10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с 

непедагогическия персонал в училището в съответствие с Кодекса на труда. Обявява свободните 

работни места в бюрото по труда и в РУО в тридневен срок от овакантяването им; 

11. организира ефективното управление на персонала като създава условия за повишаването 

на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти; 

12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост 

организира изработването на план за методическа и организационна подкрепа; 

13. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с 

бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на 

работниците и служителите и обществения съвет; 

14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите; 

15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира 

и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал за постиженията и изявите им; 

17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и 

непедагогическия персонал; 

18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна среда за обучение, 

възпитание и труд; 

19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата база на институцията 

като създава подходяща организация с цел ефективно изпълнение на задълженията; 

20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности; 

21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни; 

22. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица 

и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с 

предоставените му правомощия; 
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23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от ЗПУО; 

24. познава и прилага Закона за защита срещу дискриминацията и предприема мерки за 

предотвратяване на форми на дискриминация в училището; 

25. взема решения при конфликтни ситуации, като не допуска дискриминация, основана на 

пол, народност, етническа принадлежност и религия; 

26. не допуска обособяването на паралелки с ученици от едно етническо малцинство и ги 

разпределя равномерно;  

Чл. 440. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

(2) Административните актове на директорите на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по административен  пред 

началника на регионалното управление на образованието. 

Чл. 441. При управлението и контрола на учебната, извънкласната и административно-

стопанската дейност директорът се подпомага от един или няколко заместник-директорисъгласно 

нормативните актове в системата на предучилищното и училищното образование и съответната 

длъжностна характеристика. 

(2) Функциите на заместник-директорите в СУПНЕ „ Фридрих Шилер“ – Русе се определят 

от директора.  

Чл. 442. (1) Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора при 

организирането, управлението и контрола на учебната, извънкласната и свързаната с нея 

административна дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на 

училищното образование и съответната длъжностна характеристика като: 

1. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява учебната документация, провеждане на всички видове изпити, в т. ч. 

НВО, ДЗИ, като тези контролни дейности са заложени в годишния план за контролната му 

дейност; 

2. Контролира и отговаря за правилното и резултатно провеждане на учебните дейности от 

учителите, като тези контролни дейности са заложени в годишния план за контролната му 

дейност; 

3. Оказва методическа помощ на учителите от повереия му ресор; 

4. Контролира спазването на работното време на педагогическия персонал в училището, 

както и всички задължения на педагогическия персонал от индивидуалните длъжностни 

характеристики, заповеди и другите нормативни документи в системата на предучилищното и 

училищното образование, като тези контролни дейности са заложени в годишния план за 

контролната му дейност; 

5. Предлага на директора учители за награждаване и наказание; 

6. Изпълнява всички задължения от длъжностната си характеристика и трудовия си договор. 

(2) Заместник-директорът по административните дейности подпомага директора при 

организирането и контрола на учебната, административно-стопанската дейност на училището 

съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна 

характеристика като: 

1. Контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната 

документация и съхранява документацията за ресора си, като тези контролни дейности са 

заложени в годишния план за контролната му дейност; 

2. Контролира и отговаря за правилното и резултатно провеждане на админитративните 

дейности от учителите, като тези контролни дейности са заложени в годишния план за 

контролната му дейност; 

3. Изпълнява всички задължения от длъжностната си характеристика и трудовия си договор; 

4. Предлага на директора педагогически и непедагогически персонал за награждаване и 

наказание; 

5. Контролира спазването на работното време на педагогически и непедагогически персонал 

в училището, както и всички задължения на педагогическия и непедагогически персонал от 

индивидуалните длъжностни характеристики, трудови договори КТ, други нормативни 

документи в системата а народната система и трудовоправните отношения, изпълнение на 
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наредби, заповеди и пр., като тези контролни дейности са заложени в годишния план за 

контролната му дейност; 

Чл. 443. (1) При отсъствие на директора на училището за срок, по-малък от 60 календарни 

дни, той се замества от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-директор, а 

при невъзможност – от определен със заповед педагогически специалист от институцията. 

Заповедта се издава от директора, а при невъзможност – от началника на РУО. 

(2) При отсъствие на директора за срок, по-дълъг от срока по ал. 1, началникът на РУО 

сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността „директор“. 

Чл.444. Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнение на решенията му. 

Чл. 445. (1) За всяка учебна година се сключва договор между ректора на съответното висше 

училище и директора на училището, където ще се провежда практическа подготовка, не по-късно 

от 30 септември на календарната година. 

(2) Директорът на училището, където ще се провежда практическа подготовка, организира 

провеждането й  в съответствие с наредба № 12 за статута и професионалната квалификация на 

учителите. 

Чл. 446. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения 

съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения 

и документи, необходими за дейността му. 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения 

съвет за свикването му. 

Чл. 447. (1) СУПНЕ“ Фридрих Шилер“ прилага система на делегиран бюджет, която дава 

право на директора на училището: 

1. на второстепенен разпоредител с бюджет; 

2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите, в т.ч. между 

дейности, като уведомява за това първостепенния разпоредител с бюджет; 

3. да се разпорежда със средствата на училището; 

4. да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, 

преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в 

тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите 

нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план. 

Чл.448. Директорът представя на обществения съвет и пред общото събрание на работниците 

и служителите тримесечни отчети за изпълнението на бюджета на училището. 

Чл.449. Директорът и заместник-директорите нямат право да предоставят образователни 

услуги срещу заплащане. 

 

 

Раздел II 

Педагогически съвет 

 

Чл. 450. (1) Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически 

въпроси в училището е педагогическият съвет. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и 

заместник-директорите без норма на преподавателска работа. 

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет. 

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват 

представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва 

училището. 

(5) Директорът, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено 

представителите на обществения съвет и на настоятелството на заседанията на педагогическия 

съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да 

бъдат обсъждани. 
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Чл.451. (1) ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно 

заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав. 

(2) Решенията на ПС се приемат с обикновено мнозинство при присъствие на не по-малко от 

2/3 от числения му състав. 

(3) Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от 

гласовете на присъстващите). 

(4) За всяко заседание на ПС се води протокол от секретар, определен със заповед на 

директора. 

Чл. 452. (1) Педагогическият съвет в училището: 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея 

план за действие и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи; 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

11. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на санкциите 

„предупреждение за преместване в друго училище” "преместване в друго училище" и 

"преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение” - за ученици, навършили 16-

годишна възраст  в предвидените в Закона за предучилищното и училищното образование случаи; 

12. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

13. определя ученически униформи; 

14. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс на 

училищната общност; 

15. запознава се с бюджета на детската градина, училището и центъра за подкрепа за 

личностно развитие, както и с отчетите за неговото изпълнение; 

16. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и обсъжданивото 

на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни мерки между учителите с 

цел подобряване на образователните резултати; 

17. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

18. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека, представени в отчет в края 

на всяка учебна година, и дава препоръки за дейността й; 

19. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

Чл. 453. (1) Членовете на ПС участват в методически обединения, според 

културнообразователните области от учебните планове на училището. 

(2) Методическите обединения са специализирани образователни структури на ПС, работещи 

по свои годишни планове, цели и задачи, срокове за изпълнение и отговорници. 

(3) На свои заседания в началото всяка учебна година методическите обединения избират 

свой председател (подпредседател) и секретар. 

(4) Методическите обединения изготвят самостоятелен годишен план на дейностите и график 

с датите на своите заседания и се предават на главните учители в срок до 14 септември на всяка 

учебна година. 

(5) Заседанията на МО задължително се протоколират от секретаря, валидността на 

протокола се удостоверява от Председателя на МО с полагане на подпис. Протоколите се 

регистрират с последователен номер и дата и се съхраняват в класьор/папка в кабинета на 

главните учители. 

(6) Методическите обединения работят по проблеми, които се отнасят до обучението в 

конкретните културнообразователни области, набелязват в своите годишни планове мерки, 
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задачи, дейности, свързани с подобряване процеса на обучение, с оглед постигане на по-добри 

резултати. 

(7) Методическите обединения организират, провеждат и участват във 

вътрешноинституционалната квалификация, не по-малко от 16 академични часаза всеки 

педагогически специалист в рамките на една учебна година и не по-малко от 48 академични часа 

за всеки педагогически специалист и за всеки период на атестиране. 

(8) МО изготвят отчет за дейността си през учебната година, който се представя на 

заключителния педагогически съвет. 

Чл. 454. (1)Членовете на ПС участват в постоянни комисии (ПК), работни групи и екипи, 

които се избират на заседание на ПС и се утвърждават със заповед на директора. 

(2) В началото на всяка учебна година, ПК, работни групи и екипи разработват и предоставят 

за утвърждаване от директора на училището годишен план или програма на дейностите. 

(3) Въз основа на анализ, ПК, работни групи и екипи изготвят отчет за дейността си през 

учебната година. 

Чл. 455. (1) При необходимост, през учебната година в училището се сформират и временни 

комисии (ВК), определени със заповед на директора на училището. 

(2) ВК извършват конкретни, възложени им със заповед дейности и задачи, за изпълнението 

на които съставят свой протокол. 

 

 

 

Глава единадесета                                                                                                                              

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 

Чл. 456. (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи 

общности към всяко училище се създава обществен съвет.  

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за граждански 

контрол на управлението му.  

Чл. 457. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и 

ученици от училището.  

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от 

директора на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и 

се избират и резервни членове на обществения съвет.  

(3) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.  

(4) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.  

Чл. 458. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като 

задължително провежда заседание в началото на учебната година.  

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участват поне 

трима представители на ученическото самоуправление.  

(3) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата участва и 

представител на настоятелството.  

(4) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на училището, на 

регионалното управление на образованието, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с 

нестопанска цел и други заинтересовани лица.  

Чл. 459. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на обществения 

съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.  

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения 

и документи, необходими за дейността му.  

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения 

съвет за свикването му.  

Чл. 460. (1) Общественият съвет в училището:  

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на директора за 

изпълнението й;  
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2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 

1, т. 8 и 9 от ЗПУО и при обсъждане на избора на ученически униформи;  

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз 

основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и 

инспектирането на детската градина или училището;  

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите 

разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за 

частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;  

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 

училището или детската градина;  

6. съгласува училищния учебен план;  

7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда 

на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти;  

8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 от ЗПУО на учебниците и 

учебните комплекти;  

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира 

нарушения на нормативните актове;  

10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1от ЗПУО;  

11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.  

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и 6 те се връщат с мотиви 

за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане 

педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.  

Чл. 461. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет 

се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката.  

 

 

Глава дванадесета                                                                                                                            

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО 

Чл. 462. (1) Управление на качеството е непрекъснат процес на организационно развитие, 

основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на 

подобрения в работата на училището.  

(2) Анализирането, планирането, изпълнението на дейностите и внасянето на подобрения в 

работата на училището се извършват при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за управлението на качеството в институциите.  

(3) Оценяването се извършва чрез самооценяване и инспектиране.  

(4) Самооценяването се извършва при условия и по ред, определени с държавния 

образователен стандарт за управлението на качеството в институциите, а инспектирането – при 

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за инспектирането на детските 

градини и училищата.  

Чл. 463. Самооценяването е насочено към изготвяне на вътрешна оценка на качеството на 

предоставяното образование чрез дейности, процедури и критерии, определени от училището.  

Чл. 464. (1) Инспектирането е процес на изготвяне на цялостна независима експертна оценка 

на качеството на предоставяното от училището образование в определен момент на дейността им 

и определяне на насоките за подобряване.  

(2) Инспектирането се извършва по критерии и индикатори, групирани по области за 

инспектиране.  

(3) На всеки 5 години се извършва поне по една инспекция на всяко училище.  

Чл. 465. (1) За извършване на инспектирането се създава Национален инспекторат по 

образованието като юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерския съвет със 

седалище София.  
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(2) Националният инспекторат по образованието се управлява и представлява от директор, 

който е орган за външно инспектиране на детските градини и училищата. в определен период, в 

определен регион или за страната;  

(3) Всяка инспекция се извършва от вътрешни и външни инспектори.  

(4) По време и във връзка с извършваните инспекции инспекторите имат право:  

1. на свободен достъп до всички дейности на училището и до всички документи на 

училището;  

2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга 

информация във връзка с извършването на инспектирането, включително на електронен носител;  

3. да проучват мнението на педагогическите специалисти, ученици, родители и 

представители на обществения съвет чрез срещи и разговори, както и попълването на анкетни 

карти и въпросници за оценка и самооценка.  

(4) Директорът и всички служители в училището са длъжни да оказват съдействие на 

инспекторите при осъществяване на правомощията им и да осигуряват подходящи помещения и 

технически средства за извършване на инспекциите.  

 

 

 
 

Глава тринадесета                                                                                                                                   

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО 

 

Чл. 466. (1) Настоятелствата са независими доброволни сдружения за подпомагане дейността 

на образователната институция. 

 (2) Към всяко училищеможе да се създава само едно настоятелство. 

(3) Настоятелство може да се създава и към училища, към които няма създадено 

настоятелство по ал. 2. 

(4) Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, на устава или 

на учредителния си акт. 

(5) Училищното настоятелство подпомага дейността на училището в противодействието му 

срещу наркоманията и дискриминацията във всички нейни форми. 

(6) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може да предлага на 

педагогическия съвет за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали. 
(7) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си на ПС, а при 

необходимост на Регионалните управления на образованието (РУО). 
(8) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на училищното 

настоятелство. 
Чл. 467. (1) Настоятелството се учредява по инициатива на директора на училището или на 

родители, учители или общественици. 

(2) Лицата по ал. 1 отправят покана за участие в учредително събрание чрез средствата за 

масово осведомяване и/или лично до видни общественици, дарители, представители на 

юридически лица. 

Чл. 468. (1) Органи на настоятелството са общото събрание и съветът на настоятелите. 

(2) Членовете на съвета на настоятелите се избират от общото събрание за срок до 4 години. 

(3) Съветът на настоятелите избира измежду членовете си председател. 

(4) Директорът и заместник-директорите на училището не може да бъдат членове на органите 

за управление на настоятелството, докато заемат съответната длъжност, но може да участват в 

заседанията им със съвещателен глас. 

Чл. 469.(1) Основна цел на настоятелствата е подпомагане, подкрепа и съдействие за 

развитие на училището. 

(2) За постигане на целите си настоятелствата: 
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1. съдействат за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за 

училището и контролират целесъобразното им разходване; 

2. подпомагат изграждането и поддържането на материално-техническата база на училището; 

3. съдействат при организиране на ученическото хранене, за осигуряване на транспорт и при 

решаването на други социално-битови проблеми на учениците и учителите от училището; 

4. съдействат за реализирането на програми по проблемите на учениците, за заниманията по 

интереси, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; 

5. организират и подпомагат обучения на родителите по въпросите на възпитанието и 

развитието на техните деца; 

6. организират обществеността за подпомагане на училището; 

7.сигнализират компетентните органи при извършени нарушения в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Чл. 470. Настоятелствата може да разходват приходите от имуществото си, включително 

приходите от земеделски земи, само за дейности, насочени към постигане на основната си цел по 

чл. 469, ал. 1, и в полза на училището. 

Чл. 471. (1) Министърът на образованието и науката и оправомощени от него длъжностни 

лица, както и регионалните управления на образованието осъществяват контрол върху 

настоятелствата за спазване на разпоредбите на този закон и подзаконовите нормативни актове 

по прилагането му. 

(2) Органите по ал. 1 извършват проверки върху дейността на настоятелствата и имат право: 

1. на свободен достъп до всички дейности и до всички документи на настоятелството; 

2. да изискват в определени от тях срокове справки, заверени копия от документи и друга 

информация във връзка с извършването на проверките, включително на електронен носител. 

(3) Органите за управление и всички служители на настоятелството са длъжни да оказват 

съдействие на органите по ал. 1 при осъществяване на правомощията им и да осигуряват 

подходящи помещения и технически средства за извършване на проверките. 

(4) При констатирани нарушения органите по ал. 1 дават задължителни указания за 

отстраняването им. 

Чл. 472. (1) Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите при ликвидация 

на настоятелството, се предоставя при условията на чл. 44, ал. 1 от Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел на училището, а в случаите по чл. 306, ал. 3 от ЗПУО - на училището, 

определено от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на 

съответното регионално управление на образованието. 

(2) В случаите по ал. 1, ако училището е преобразувано, имуществото на настоятелството се 

предоставя на училището,  правоприемник, а в случаите на разделяне - на правоприемника, 

определен от министъра на образованието и науката, след съгласуване с началника на 

съответното регионално управление на образованието. 

(3) В случаите по ал. 1,  училището е закрито, имуществото на настоятелството се предоставя 

на на училището - правоприемник на имуществото по чл. 322 от ЗПУО, ал. 1, т. 4, или ако няма 

такъв - на училище, определено от министъра на образованието и науката, след съгласуване с 

началника на съответното регионално управление на образованието. 
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Глава четиринадесета                                                                                                             

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПЪТУВАНИЯ НА УЧЕНИЦИ,  НА ПОСЕЩЕНИЯ И/ИЛИ УЧАСТИЯ В ПРОЯВИ, 

ИЗЯВИ И МЕРОПРИЯТИЯ ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ 

 

Раздел I                                                                                                                                                   

Условия и ред за организиране и провеждане на туристически пътувания на ученици с 

обща цена 

Чл. 473. (1)По време на учебната година учениците могат да участват в туристически 

пътувания, организирани под формата на детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища 

сред природата (зелени училища, пътуващи училища), ски ваканции и обучение по зимни 

спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна и 

опознавателна цел, които са ученически туристически пътувания с обща цена по смисъла на 

наредбата по чл.79, ал.5 от Закона за туризма.  

(2)Не са туристически пътувания с обща цена по смисъла на наредбата по чл.79, ал.5 от 

Закона за туризма и по смисъла на чл.455, ал.1 от настоящия правилник, инициираните: 

1. еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, съгласно §1, т.67 

от ДР на Закона за туризма; 

2. прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, областно, 

национално и международно ниво; 

3. посещения на културни и групови прояви на деца и ученици (театър, ино, изложба, цирк, 

концерт и др.), когато не са организирани като туристическо пътуване с обща цена; 

4. наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с образователните функции на 

астрономическите обсерватории и планетариумите; 

5. организиран от общините отдих на деца и ученици в собствени почивни бази. 

Чл. 474. Организираните туристически пътувания с обща цена се извършват въз основа на 

сключен договор между тероператор и директора на училището, след одобряването му от 

началника на Регионалното управление на образованието, гр.Русе. 

Чл.475. (1) Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги по чл.473 и 

чл.474, може да се организират от училището по време на ваканциите и почивните дни, а през 

учебно време – за не повече от 5 учебни дни за паралелка. 

(2) Допустимият брой на учебните дни по ал. 1 за организиране на ученически туристически 

пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчислява въз основа на 

предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от една паралелка, дори 

когато не всички ученици от паралелката са се включили в туристическото пътуване. 

(3) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се планират в годишния план за 

дейността на училището." 

Чл. 476. (1)Инициатор на туристическото пътуване с обща цена може да бъде класният 

ръководите и/или друг учител от учиището. Той е и главен ръководител на туристическото 

пътуване с обща цена. 

(2) Главният ръководител - инициатор на туристическото пътуване с обща цена има следните 

задължения : 

1. да информира съответния Туроператор (ТО), че следва да представи на директора на 

училището, информацията по чл.80 от Закона за туризма, надлежно входирана с придружително 

писмо по образец (Приложение № 1) и проект на договор по образец (Приложение № 2), надлежно 

подписан и подпечатан от законен представител на ТО; 

2. да подаде, в срок 20 работни дни преди датата на туристическото пътуване с обща цена по 

образец ( Приложение №3),  Заявление до директора с информация за туристическото пътуване с 

приложени към него:  

- списък на учениците, който задължително съдържа трите имена на учениците, ЕГН, клас и 

паралелка и трите имена и длъжност на ръководителите на туристическото пътуване с обща цена; 

- проект на договор; 

- оферта/програма за пътуването. 

3. да организира: 
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- информирането на родителите, настойниците или попечителите на учениците или на лицата, 

които полагат грижи за дете, за провеждане на туристическото пътуване; 

- даването на съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или 

от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на ученика в съответното туристическо 

пътуване; 

- провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници, попечители 

или на лица, които полагат грижи за детето, за безопасност и култура на поведение по време на 

туристическото пътуване; 

- изисква предоставянето на документ от личен лекар за всеки ученик, удостоверяващ липсата 

на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в туристическото пътуване, издаден 

не по-рано от 3дни преди началото на пътуването, по образец (Приложение №4). 

4. след одобрение на приложения проект на договор за туристическото пътуване с обща цена 

от началника на РУО, гр.Русе и получаване на положително становище от директора, главният 

ръководител – инициатор на туристическото пътуване, в срок 3 работни дни внася до директора 

на училището докладна записка по образец (Приложение №5), като към нея прилага цялата 

документация във връзка с организирането на туристическото пътуване, както следва: 

- уведомително писмо–декларация до родители /настойници / попечители / лица, които 

полагат грижи за дете по образец  (Приложение №6) ; 

- оферта/програма за туристическото пътуването с обща цена по образец (Приложение №7); 

- декларация за информирано съгласие на родител /настойник / попечител / лице, което полага 

грижи за дете по образец  (Приложение № 8); 

- инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на 

ученически туристически пътувания с обща цена (Приложение № 9) ; 

- инструктаж за спазването на основните правила за безопасност при ползването на плувните 

басейни (Приложение № 10) ; 

- копие на лиценза на ТО, заверено с „вярно с оригинала“ от законния представител на ТО, с  

дата и подпис ; 

- копие на договор за превоз на пътници между ТО и превозвач, заверено с „вярно с 

оригинала“  от законния представител на ТО, с  дата и подпис (представя се, ако е приложимо); 

-копие на валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 

България и/или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници“, 

заверени с „вярно с оригинала“  от законния представител на превозвача, с  дата и подпис 

(представя се, ако е приложимо); 

-списък на автобусите, с които ще се извърши пътуването, с приложени към него копие на 

свидетелството за регистрация, заверено с „вярно с оригинала“  от собственика, с  дата и подпис 

(представя се, ако е приложимо); 

- копие на валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата 

изправност на автобуса, с който ще се извърши превоза, заверено с „вярно с оригинала“  от 

законния представител на превозвача, с  дата и подпис (представя се, ако е приложимо); 

- копие на валидно удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобуса, с който ще се извършва превоза, заверено с „вярно с оригинала“  от 

законния представител на превозвача, с  дата и подпис (представя се, ако е приложимо); 

- копие на валидно удостоверение за категоризация по системата за международна 

класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт 

(IRU), заверено с „вярно с оригинала“  от законния представител на превозвача, с  дата и подпис 

(представя се, ако е приложимо); 

- копие на валидна застрахователна полица за застраховка  „Отговорност на туроператора“, 

заверено с „вярно с оригинала“  от законния представител на ТО, с  дата и подпис; 

- копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Гражданска отговорност“ за 

автобуса, с който ще се извършва превоза и копие на валидна застрахователна полица за 

застраховка „Злополука на пътниците“, заверени с „вярно с оригинала“  от законния представител 

на превозвача, с  дата и подпис (представя се, ако е приложимо); 

- копие на застрахователната полица за сключена застраховка „злополука“ – при пътувания в 

страната, или застраховка  „медицински разходи при болест или злополука“ – при пътувания 



137 

 

извън страната, или застраховка „планинска застраховка“ – за пътувания, които се извършват в 

планинска среда, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното 

пътуване, заверено с „вярно с оригинала“  от законния представител на ТО, с  дата и подпис; 

- копие на фактурата, заверено с „вярно с оригинала“  от законния представител на ТО, с  дата 

и подпис; 

- други документи, ако са приложими. 

Чл. 477. (1)Туристическо пътуване с обща цена се провежда, след разрешение на директора 

на училището, с изрична писмена заповед.    

(2) Заместник-директорът по административно-стопанската дейност, в срок от 2 работни дни 

от представяне на комплекта от документи по чл.476, ал.2, т.4, извършва проверка на документите 

и изготвя проект на заповед за провеждане на туристическото пътуване с обща цена.  

(3)Заместник-директорът по административно-стопанската дейност съхранява 

документацията за организираните ученически пътувания с обща цена, най-малко една 

календарна година от датата на приключването на пътуването. 

Чл. 478. За всяко туристическо пътуване главният ръководител на групата е длъжен да 

разполага  със следната документация: 

1. копие на договора за туристическото пътуване, заверено с гриф „Вярно с оригинала“; 

2. туристически ваучер, издаден от съответния туроператор(ако е приложимо); 

3. заверен списък на учениците в групата; 

4. заверено копие от заповедта на директора на училището за провеждане на туристическото 

пътуване с обща цена; 

5. копие на застрахователната полица за сключена застраховка „Медицински разходи при 

болест или злополука – при пътувания извън страната, или застраховка „Планинска застраховка“ 

– за пътувания, които се извършват в планинска среда, чийто период на валидност обхваща и 

периода на договора за конкретното пътуване; 

6. доказателство за потвърдена резервация за периода на престой от лицето, упражняващо 

дейност в конкретното място за настаняване (ако е приложимо).  

Чл. 479. (1)Ръководителите на туристическите пътувания,  медицинският, педагогическият 

и останалият обслужващ персонал, както и представителят на туроператора носят отговорност 

за опазване на живота и здравето на учениците от момента на поемането им в сборния пункт, по 

време на пътуването и престоя им до връщането им на родителите, попечителите, настойниците 

или на лицата, които полагат грижа за детето. 

(2) Туроператорът съвместно с главния ръководител на групата предприемат мерки за 

опазване на живота, здравето и сигурността на учениците в зависимост от специфичните условия 

на туристическото пътуване с обща цена и мястото на провеждането му. 

(3) При настаняване на учениците, главният ръководител на туристическото пътуване с обща 

цена задължително: 

1. изготвя поименно разпределение на учениците, по стаи, което се оставя на разположение 

на рецепцията в обекта на настаняване или на друго подходящо място в него; 

2. осигурява провеждането от хотилиера или от негов служител на инструктаж на групата за 

местоположението на пожарогасетелите и на аварийните изходи на обекта. 

(4) Ръководителите на съответното туристическо пътуване се настаняват в помещения в 

максимална близост до помещенията на настанените ученици. 

(5) Ръководителите на учениците по време на ползване на водна площ: 

1. отговарят за безопасното придвижване на учениците от настанителната база до водната 

площ и обратно; 

2. следят за реда и дисциплината по време на ползването на водните площи; 

3. преброяват учениците преди и след ползването на водните площи, не допускат действия на 

учениците, криещи опасност за живота и здравето им, като при възможност и/или при 

необходимост влизат във водата с учениците от поверената им група.   
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Раздел II                                                                                                                                                 

Условия и ред за организиране и провеждане на посещения на природни обекти, прояви, 

изяви и мероприятия в обществени, културни и научни институции в населеното място на 

училището 

Чл. 480. Съобразно очакваните резултати от обучението по отделни учебни предмети по 

време на учебната година учениците може да участват в организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни и научни 

институции, които посещения не са предмет на уреждане от Наредбата за детските и 

ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование. 

Чл. 481. (1)Инициатор напосещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия по 

чл.480 може да бъде класният ръководител и/или друг учител от училището. Той е и главен 

ръководител на групата, която ще вземе участие в организираните прояви, изяви и мероприятия 

и в организираните посещения на природни обекти, обществени, културни и научни 

институции. 

(2) Главният ръководител - инициатор на посещението и/или участието в прояви, изяви и 

мероприятия по чл.480има следните задължения : 

1. да подаде, в срок до 5 работни дни преди датата на посещението и/или участието в прояви, 

изяви и мероприятия по чл.480, Заявление до директора по образец ( Приложение №11),   с 

информация за посещението/участието и приложени към него:  

- списък на учениците, който задължително съдържа трите имена на учениците, ЕГН, клас и 

паралелка и трите имена и длъжност на ръководителите на групата от ученици; 

- покана за участие;писмо от институцията – организатор на изявата, проявата или 

мероприятието и/или други документи, удостоверяващи провеждането на мероприятието; 

- програма на проявата, изявата, мероприятието или организираното посещение на природни 

обекти, обществени, културни и научни институции, в случай, че има такава. 

2. да организира: 

- информирането на родителите, настойниците или попечителите на учениците или на лицата, 

които полагат грижи за дете, за участието в организираната проява, изява и мероприятие или в 

организираното посещение на природни обекти, обществени, културни и научни институции; 

- даването на съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или 

от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на ученика в съответната проява, изява 

и мероприятие или в организираното посещение на природни обекти, обществени, културни и 

научни институции; 

- провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници, попечители 

или на лица, които полагат грижи за детето, за безопасност и култура на поведение по време на 

участието в организираната проява, изява и мероприятие или в организираното посещение на 

природни обекти, обществени, културни и научни институции. 

3. след получаване на положително становище от директора, главният ръководител – 

инициатор на посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия по чл.480, в срок от 2 

работни дни преди датата на проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение внася 

до директора на училището докладна записка по образец (Приложение №12), като към нея 

прилага цялата документация във връзка с участието по чл.480, както следва: 

- уведомително писмо–декларация до родители /настойници /попечители/ лица, които 

полагат грижи за дете по образец  (Приложение №13) ; 

- информация за проявата, изявата и мероприятието или в организираното посещение на 

природни обекти, обществени, културни и научни институции по образец (Приложение №14); 

- декларация за информирано съгласие на родител /настойник /попечител/ лице, което полага 

грижи за дете по образец  (Приложение № 15); 

- инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на 

посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции и на обществени  

мероприятия и други участия (Приложение № 16) ; 

- инструктаж за спазването на основните правила за безопасност при ползването на плувните 

басейни (Приложение № 17), в случай че е приложимо; 
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- копие на списък на учениците, утвърден от директора на училището; 

- копие на поканата за участие;писмото от институцията – организатор на изявата, проявата 

или мероприятието и/или други документи, удостоверяващи провеждането на мероприятието; 

- копие на програма на проявата, изявата, мероприятието или организираното посещение на 

природни обекти, обществени, културни и научни институции, в случай, че има такава; 

- копие на застрахователната полица за сключена застраховка „злополука“ за учениците, 

които ще участват в организираната проява, изява и мероприятие и в организираното посещение 

на природни обекти, обществени, културни и научни институции (представя се, ако е 

приложимо); 

- други документи, ако са приложими. 

Чл. 482. (1) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия по чл.481 се 

провежда, след разрешение на директора на училището, с изрична писмена заповед.    

(2) Заместник-директорът по административно-стопанската дейност, в срок от 1 работен ден 

от представяне на комплекта от документи по чл.481, ал.2, т.3, извършва проверка на документите 

и изготвя проект на заповед за разрешаване/отказване провеждането на съответното посещение 

и/или участие в прояви, изяви и мероприятия по чл.480.  

(3) Заместник-директорът по административно-стопанската дейност съхранява 

документацията за организираните посещения и/или участия в прояви, изяви и мероприятия по 

чл.480, най-малко една календарна година от датата на приключването им. 

Чл. 483. За всяко  посещение и/или участие в прояви, изяви и мероприятия по чл.480,  

главният ръководител на групата е длъжен да разполага  със следната документация: 

1. заверен списък на учениците в групата; 

2. заверено копие от заповедта на директора на училището за разрешаване на съответното 

посещение и/или участие в прояви, изяви и мероприятия по чл.480; 

3. копие на застрахователната полица за сключена застраховка „злополука“ за учениците, които 

ще участват в организираната проява, изява и мероприятие и в организираното посещение на 

природни обекти, обществени, културни и научни институции (ако е приложимо). 

Чл. 484. (1)Ръководителите на съответното посещение и/или участие в прояви, изяви и 

мероприятия по чл.480 и ангажираният медицински, педагогическият и обслужващ персонал, 

ако има такъв   носят отговорност за опазване на живота и здравето на учениците от момента на 

поемането им в сборния пункт, по време на посещението и/или участието в прояви, изяви и 

мероприятия по чл.480  и престоя им до завършване на 

проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение и/или до завръщането им при 

родителите, попечителите, настойниците или на лицата, които полагат грижа за детето. 

(2) Главният ръководител на групата предприема мерки за опазване на живота, здравето и 

сигурността на учениците в зависимост от специфичните условия на посещението и/или 

участието в прояви, изяви и мероприятия по чл.480и мястото на провеждането му. 

(3) В случаи на ползване на водна площ, ръководителите на учениците: 

1.отговарят за безопасното придвижване на учениците от настанителната база до водната 

площ и обратно; 

2.следят за реда и дисциплината по време на ползването на водните площи; 

3.преброяват учениците преди и след ползването на водните площи, не допускат действия на 

учениците, криещи опасност за живота и здравето им, като при възможност и/или при 

необходимост влизат във водата с учениците от поверената им група.   

 

Раздел III                                                                                                                                               

Условия и ред за организиране и провеждане на дейности по организирано извеждане на 

ученици от населеното място на училището 

 

Чл. 485. По време на учебната година учениците могат да участват в:  

1. еднодневни екскурзии, които не са туристическо пътуване с обща цена, съгласно §1, т.67 

от ДР на Закона за туризма; 

2. прояви в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на общинско, областно, 

национално и международно ниво, извън населеното място на училището; 
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3. посещения на културни и групови прояви на деца и ученици (театър, ино, изложба, цирк, 

концерт и др.), извън населеното място на училището, когато не са организирани като 

туристическо пътуване с обща цена; 

4. наблюдателни експедиции и учебни наблюдения, свързани с образователните функции на 

астрономическите обсерватории и планетариумите, извън населеното място на училището; 

5. организиран от общините отдих на деца и ученици в собствени почивни бази, извън 

населеното място на училището; 

6. национални и международни проекти, извън населеното място на училището; 

7. други участия, свързани с учебната дейност  в страната и чужбина. 

Чл. 486. (1)Ученическите пътувания по чл.485 могат да се извършват с въздушен, наземен и 

воден транспорт. 

(2)Ученическите пътувания по чл.485 с въздушен транспорт се извършват от лицензирани 

въздушни превозвачи (авиокомпании), по редовни въздушни линии. 

(3) Ученическите пътувания по чл.485 с наземен транспорт се извършват:  при пътувания с 

влак от Националния железопътен превозвач БДЖ и при пътувания с автобус от лицензиран 

превозвач за извършване на превоз на пътници. 

(4) Ученическите пътувания по чл.485 с воден транспорт се извършват от лицензирани за тази 

дейност превозвачи. 

Чл. 487. (1)Инициатор наученическите пътувания, прояви, посещения и експедиции по 

чл.472 може да бъде класният ръководител и/или друг учител от училището. Той е и главен 

ръководител на групата, която ще вземе участие в организираните ученическите пътувания, 

прояви, посещения и експедиции. 

(2) Главният ръководител - инициатор на ученическите пътувания, прояви, посещения и 

експедиции по чл.485 има следните задължения : 

1. да подаде, в срок до 10 работни дни преди датата на ученическото пътувание, проява, 

посещение или експедиция по чл.485, Заявление до директора по образец ( Приложение №18),   с 

информация за пътуването/посещението/участието и приложени към него:  

- списък на учениците, който задължително съдържа трите имена на учениците, ЕГН, клас и 

паралелка и трите имена и длъжност на ръководителите на групата от ученици; 

- покана/заявка за участие;писмо от институцията – организатор на изявата, проявата или 

мероприятието; договор за съвместна работа по проект; протокол за класиране и/или други 

документи, удостоверяващи необходимостта от провеждане на  пътуването / посещението / 

мероприятието; 

- оферта/програма на пътуването, проявата, изявата, мероприятието или посещението, в 

случай, че има такава. 

2. да организира: 

- информирането на родителите, настойниците или попечителите на учениците или на лицата, 

които полагат грижи за дете, за ученическото пътуване, проява, посещение или експедиция по 

чл.485; 

- даването на съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или 

от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на ученика в ученическото пътуване, 

проява, посещение или експедиция по чл.485; 

- провеждането на инструктаж на учениците и на техните родители, настойници, попечители 

или на лица, които полагат грижи за детето, за безопасност и култура на поведение по време на 

ученическото пътуване,   проявата, посещението или експедицията по чл.485; 

- изисква предоставянето на документ от личен лекар за всеки ученик, удостоверяващ липсата 

на контакт със заразно болен и противопоказания за участие в туристическото пътуване, издаден 

не по-рано от 3дни преди началото на пътуването, по образец (Приложение №4), ако е 

приложимо. 

3.след получаване на положително становище от директора, главният ръководител – 

инициатор на ученическото пътуване, проява, посещение или експедиция по чл.485, в срок 5 

работни дни преди датата на ученическото пътуване внася до директора на училището докладна 

записка по образец (Приложение №19), като към нея прилага цялата документация във връзка с 

ученическото пътуване по чл.485, както следва: 
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3.1. уведомително писмо–декларация до родители /настойници / попечители / лица, които 

полагат грижи за дете по образец  (Приложение №20) ; 

3.2. оферта/програма/информация за пътуването, проявата, посещението или експедицията 

по образец (Приложение №21); 

3.3. декларация за информирано съгласие на родител /настойник / попечител / лице, което 

полага грижи за дете по образец  (Приложение №22); 

3.4. инструктаж за безопасност и кулутра на поведение на учениците при провеждане 

напътуването, проявата, посещението или експедицията (Приложение № 23) ; 

3.5. инструктаж за спазването на основните правила за безопасност при ползването на 

плувните басейни (Приложение № 24), в случай че е приложимо; 

3.6. копие на списък на учениците, утвърден от директора на училището; 

3.7. копие на поканата за участие;писмото от институцията – организатор на проявата, 

посещението и мероприятието и/или други документи, удостоверяващи 

пътуването/посещението/провеждането на мероприятието; 

3.8. копие на оферта/програма на пътуването, проявата, изявата, мероприятието или 

посещението, в случай, че има такава; 

3.9. при пътуване със самолет: 

- копия на самолетните билети или на потвържденията за издаване на самолетни билети, 

заверени с гриф „Вярно с оригинала“ от главния ръководител на групата, която ще пътува; 

- копие на медицинска застраховка на пътуващите ученици (валидна за срока на пътуването), 

заверени с гриф „Вярно с оригинала“ от главния ръководител на групата, която ще пътува; 

- копие на „европейска здравноосигурителна карта“ на всеки участник в пътуването, заверено 

с гриф „Вярно с оригинала“ от главния ръководител на групата, която ще пътува (приложимо при 

пътувания извън страната) 

- други, ако са приложими. 

3.10. при пътуване със влак: 

- копие на груповия билет, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ от главния ръководител на 

групата, която ще пътува; 

- копие на застрахователната полица за сключена застраховка „злополука“ – при пътувания в 

страната, или застраховка  „медицински разходи при болест или злополука“ – при пътувания 

извън страната, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното 

пътуване, заверено с „вярно с оригинала“  от главния ръководител, с  дата и подпис; 

- копие на фактурата, заверено с „вярно с оригинала“  от главния ръководител, с  дата и 

подпис; 

- други, ако са приложими. 

3.11. при пътуване с автобус по утвърдени автобусни линии: 

- копие на билетите, заверено с гриф „Вярно с оригинала“ от главния ръководител на групата, 

която ще пътува; 

- копие на застрахователната полица за сключена застраховка „злополука“ – при пътувания в 

страната, или застраховка  „медицински разходи при болест или злополука“ – при пътувания 

извън страната, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното 

пътуване, заверено с „вярно с оригинала“  от главния ръководител, с  дата и подпис; 

- копие на фактурата, заверено с „вярно с оригинала“  от главния ръководител, с  дата и 

подпис; 

- други, ако са приложими. 

3.12. при пътуване с автобус под формата на случаен превоз: 

- договор за превоз на пътници; 

- копие на валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 

България и/или лиценз на Общността за извършване на международен превоз на пътници“, 

заверени с „вярно с оригинала“  от законния представител на превозвача, с  дата и подпис; 

- списък на автобусите, с които ще се извърши пътуването, с приложени към него копие на 

свидетелството за регистрация, заверено с „вярно с оригинала“  от собственика, с  дата и подпис; 
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- копие на валидно удостоверение за периодичен преглед за проверка на техническата 

изправност на автобуса, с който ще се извърши превоза, заверено с „вярно с оригинала“  от 

законния представител на превозвача, с  дата и подпис; 

- копие на валидно удостоверение за преминат допълнителен преглед за проверка на 

оборудването на автобуса, с който ще се извършва превоза, заверено с „вярно с оригинала“  от 

законния представител на превозвача, с  дата и подпис; 

- копие на валидно удостоверение за категоризация по системата за международна 

класификация на автобусите за туризъм на Международния съюз по автомобилен транспорт 

(IRU), заверено с „вярно с оригинала“  от законния представител на превозвача, с  дата и подпис 

(представя се, ако е приложимо); 

- копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Гражданска отговорност“ за 

автобуса, с който ще се извършва превоза и копие на валидна застрахователна полица за 

застраховка „Злополука на пътниците“, заверени с „вярно с оригинала“  от законния представител 

на превозвача, с  дата и подпис; 

- копие на застрахователната полица за сключена застраховка „злополука“ – при пътувания в 

страната, или застраховка  „медицински разходи при болест или злополука“ – при пътувания 

извън страната, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното 

пътуване, заверено с „вярно с оригинала“  от главния ръководител, с  дата и подпис; 

- копие на фактурата, заверено с „вярно с оригинала“  от главния ръководител, с  дата и 

подпис; 

3.13. при пътуване в чужбина: 

 - копие на нотариално заверена декларация от двамата родители за пътуване на детето им 

извън страната и копие на валидна Европейска здравна карта; 

- списък с разпределение на учениците по приемни семейства, адрес на приемното семейство, 

телефон за връзка и декларация за отговорността на приемното семейство за здравето и живота 

на ученика – гост за времето на пребиваването му при семейството(представя се, ако е 

приложимо); 

3.14. други документи, ако са приложими. 

 Чл. 488. (1) Ученическите пътувания, прояви, посещения и експедиции по чл.485се 

провежда, след разрешение на директора на училището, с изрична писмена заповед.    

(2) Заместник-директорът по административно-стопанската дейност, в срок от 2 работни дни 

от представяне на комплекта от документи по чл.487, ал.2, т.3, извършва проверка на документите 

и изготвя проект на заповед за разрешаване/отказ на съответното ученическо пътуване, проява, 

посещение и експедиция по чл. 487. 

(3) Заместник-директорът по административно-стопанската дейност съхранява 

документацията за организираните ученически пътувания, прояви, посещения и експедиции по 

чл.485, най-малко една календарна година от датата на приключването им. 

Чл. 489. За всяко ученическо пътуване, проява, посещение и експедиция по чл. 485,  главният 

ръководител на групата е длъжен да разполага  със следната документация: 

1. копие на договора за туристическото пътуване, заверено с гриф „Вярно с оригинала“; 

2. заверен списък на учениците в групата; 

3. заверено копие от заповедта на директора на училището за разрешаване на съответното 

ученическо пътуване, проява, посещение и експедиция по чл. 485; 

4. копие на застрахователната полица за сключена застраховка „злополука“ за учениците, 

които ще участват в ученическото пътуване, проява, посещение или експедиция по чл. 485; 

5. други документи, ако са приложими. 

Чл. 490. (1)Ръководителите на съответното ученическо пътуване, проява, посещение и 

експедиция по чл. 485 и ангажираният медицински, педагогически  и обслужващ персонал, ако 

има такъв   носят отговорност за опазване на живота и здравето на учениците от момента на 

поемането им в сборния пункт, по време на ученическо пътуване, проява, посещение и 

експедиция по чл. 485и престоя им до връщането им на родителите, попечителите, настойниците 

или на лицата, които полагат грижа за детето. 
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(2) Главният ръководител на групата предприема мерки за опазване на живота, здравето и 

сигурността на учениците в зависимост от специфичните условия на ученическото пътуване, 

проява, посещение и експедиция по чл. 485и мястото на провеждането му. 

(3) В случаи на ползване на водна площ, ръководителите на учениците: 

1. отговарят за безопасното придвижване на учениците от настанителната база до водната 

площ и обратно; 

2. следят за реда и дисциплината по време на ползването на водните площи; 

3. преброяват учениците преди и след ползването на водните площи, не допускат действия на 

учениците, криещи опасност за живота и здравето им, като при възможност и/или при 

необходимост влизат във водата с учениците от поверената им група.   

 

 

 

 

За всички проблеми, които не са уредени в Правилника за дейността на училището 

действат утвърдените наредби и ЗПУО. 
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Приложение №1 към чл.481,ал.2, т.1 от ПДУ 
СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Изх.№ ............................ г. 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

НА СУПНЕ „ФРИДИРХ ШИЛЕР“  

ГР.РУСЕ 

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 Във връзка с организирането на туристическо пътуване с обща цена, по инициатива на 

................................... ст. учител в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе, приложено изпращам Ви: 

1.Информация по чл.80 от Закона за туризма. 

2.Проект на договор за организирано туристическо пътуване с обща цена по Ваш образец. 

 С настоящото писмо Ви информирам, че командировъчните разходи на ръководителите на 

пътуването ще бъдат / няма да бъдат за сметка на ТО. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ : съгласно текста. 

 

 

С уважение, 

 

...................................... 

(име, фамилия на законния представител на ТО) 
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Приложение №2 към чл.481, ал.2, т.2 от ПДУ 

ДОГОВОР 
За организирано групово пътуване с не е/е с обща цена № 

.......... 

 

Днес ........ в гр. Русе, в офиса на ............ с адрес: ул. 

.........................., се сключи настоящия договор между: 

Реквизит Туроператор Туристически агент 

Име на фирма   

ЕИК   

ДДС №   

Лиценз №   

Седалище и адрес 

на управление 
  

Телефон   

E-mail   

Управител /МОЛ   

Наричан по 

нататък 

Изпълнител / 

Туроператор 
Турагент 

И 

СУПНЕ „ Фридрих Шилер“ 

Адрес: Русе, ул. Измаил №2; 

Контакти: (телефон, e-mail) 082/841785,  soupne_ruse@abv.bg 

ЕГН / ЕИК / ДДС №: 000521474 

Представлявано от: Искра Иванова 

  

наричан по-нататък за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от втора страна и 

……………………………………………………………………………………………………………………………….,   ЕГН 

………………………………………. 

Адрес:……………………………………………………………………………………………, тел.за връзка  

………………………….... 

Наричан по – нататък  за краткост РОДИТЕЛ, от трета страна се сключи настоящия 

договор. 

                І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от свое име и от името на лицата потребяващи 

услугата възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да организира групово 

пътуване със следните параметри: 

Вид / Име на програмата:  Еднодневна/ Двудневна екскурзия 

Вид на използвания транспорт: Наземен / Автобус 

Маршрут на пътуването  

Дата от – Дата до  

Начален пункт час и място на тръгване Русе .....  СУПНЕ „ Фридрих Шилер“  

Очаквано време на пристигане в крайния 

пункт 
 

Час и място на тръгване от крайния 

пункт 
 

Време и място на пристигане  Русе .......ч..СУПНЕ „Фридрих Шилер“  

Обща продължителност: 2 дни 
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Туристически обекти и атракции  

включени в програмата и цената на 

пътуването 

Не се предвиждат по договор 

 Нощувки Закуски Обеди Вечери 

Общ брой на услугите     

Както следва: 

Настаняване 

/ местоположение, вид, 

наименование и категория на 

местата за настаняване/ 

Нощувки Закуски Обеди Вечери 

Гр.Пловдив, хотел Интелкооп 

*** 
    

 

Изхранване 

/ местоположение, вид, 

наименование и категория на 

местата за хранене/ 

Първа 

услуга 

/меню 

Дата 

Последна 

услуга / 

меню 

Дата  

     

 

Меню по 

дни 
Закуска Обяд 

Междинно 

хранене 
Вечеря 

     

 

2. Допълнителни услуги: няма  

 Крайна цена на човек, която се формира от основната цена и 

допълнително заявените услуги за организираното пътуване: 

За ученици: .....00 (словом) лева 

За възрастни/придружители .....00 (словом) лева 

 

ІІ. УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подписва настоящия договор само след като се е 

запознал с условията и програмата на пътуването и ги е приел.  

 2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема подписите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и РОДИТЕЛЯ, трета 

страна 

по договора, като гаранция, че останалите участници в пътуването 

са 

 запознати с условията на пътуването. 

 3. Специални изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за които е постигнато 

съгласие 

 между страните по този договор:  

3.1.Паричните средства не се събират от учителя, а от РОДИТЕЛЯ, 

трета страна по договора. 

3.2. Броя на ръководителите да е на 10 ученици - 1 

4. Минимален брой на участниците за осъществяване на пътуването 

е: 42 

5. Брой придружаващи лица /ръководители/ съгласно Наредбата за 

детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирано от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и изискването на клиента: 
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Ръководители:  

Медицинско лице:  

Екскурзовод/Водач:  

                (1) ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира групово пътуване, 

което не е/е с обща цена по следния маршрут:Русе – 

............................- Русе  

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури транспорта на групата 

със следното превозно средство:  

Вид на 

транспортното 

средство 

 

Марка/Модел 
Регистрационен 

номер 

Брой 

места 
Превозвач Лиценз 

Дата на 

валидност 

       

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и превозвачът се задължава да предприемат 

пътувания само в светлата част от денонощието съгласно чл.83 от 

Закона за туризъм. 

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава да осигури не по-малко от 8 часа 

нощувка на денонощие в категоризирано място за настаняване 

съгласно чл.84 от ЗТ. 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

информация съгласно чл. 80 от ЗТ, не по-късно от 7 работни дни 

преди началото на пътуването. 

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да реализира туристическа програма 

включена в общата цена описана в приложение /анекс - неразделна 

част от договора. 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави меню за изхранване 

описано в приложение /анекс - неразделна част от договора. 

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени цената на организираното 

пътуване при промяна на броя на пътуващите или промяна на цените 

на горивата с повече от 10% съгласно чл. 88 от ЗТ. 

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно в 

случай, че направи значителна промяна в някоя от съществените 

клаузи на настоящия договор съгласно чл. 89 от Закона за туризъм. 

9.1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи допълнително писмено 

споразумение с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като неотменна част от настоящия 

договор, което да уточни промените и тяхното отражение върху 

цената на пътуването. 

10.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре обработката на документите и 

да прекрати договора с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и РОДИТЕЛЯ, като трета страна 

по договора, при сформирана групата и внесено капаро в случай, 

че списъците и документите на участниците в пътуването са 

непълни, неточни или с невярно съдържание или не е спазен срока 

за предаване на документацията, както и при неспазване на 

сроковете за плащания.  

11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за допълнително 

положен труд с служителите на училището и придружаващите лица 

при провеждането на туристическото пътуване като плати за сметка 

на ТО.............. полагащите се командировъчни 

съгласноНаредбата за командировките в страната (обн. ДВ, бр. 11 

от 1987 г.), а ако пътуването е извън страната съгласно Наредбата 
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за служебните командировки и специализации в чужбина (обн. ДВ, 

бр. 50 от 2004 г.). 

12.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи застраховка “Медицински 

разходи при болест и злополука на туриста“ със .........., 

гр....., ул...........№ която покрива разходите по лечението на 

участниците в организираното пътуване по време на пътуването в 

България. Застраховката е с лимит:...лв. 

13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил застраховка „Отговорност на 

туроператора“ по чл. 

97 от ЗТ със .............. полицата № ...................., 

валидна до .................. г. 

 

(2)ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, втора страна по 

договора 
 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да сформира група в състав от….. 

човека, от които....ученици, .... ръководители, ..... медицинско 

лице). 

    2.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че доставката на посочените услуги не 

е 

    предназначена за последваща продажба съгласно чл. 87а, от ЗДДС. 

3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предаде пълен списък на 

участниците и други необходими документи, най-късно до 10 работни 

дни преди датата на заминаване. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора, без да дължи 

неустойка и обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако го направи в писмен 

вид по имейл или поща до 10:00 ч. на третия работен ден за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следващ деня, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е сключил 

настоящия договор. 

    4.1. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и РОДИТЕЛЯ, трета страна по 

договора до 10   

    работни дни за пътуванията в България и 25 работни дни за 

пътуванията в  

    чужбина от датата на заминаване, се удържа като неустойка 

направената  

    депозитна вноска за извършване на туристическата услуга. 

    4.2. При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и РОДИТЕЛЯ, трета страна по 

договора до 3  

    работни    дни от датата на пътуването се удържа като неустойка 

80%  

    (осемдесет процента) от груповата цена на пътуването 

    4.3.При отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯи РОДИТЕЛЯ, трета страна по договора 

24 часа    

    преди заминаването се удържа като неустойка 100% (сто процента) 

от  

    груповата цена на пътуването. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да плаща 

неустойка и обезщетение в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ направи 

значителна промяна в някоя от съществените клаузи на настоящия 

договор. Като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови всички 

платени суми по договора в 7 (седем) дневен срок от датата на 

уведомлението за отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право на неустойка или обезщетение при 

анулиране на пътуването по негова вина или при неявяване на 

мястото на тръгване в обявения час за начало на пътуването. 
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7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация в писмена форма 

в офисите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при неизпълнение, при некачествено, 

неточно изпълнение на договора - не по-късно от 5 (пет) работни 

дни след приключване на пътуването. 

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, НЯМА ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВАТА ЧАСТ 

НА ДОГОВОРА. 

 

(3)ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ,трета страна по договора 
1. РОДИТЕЛЯТ събира от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка 

сумата, като плаща общата групова цена за пътуването в размер 

на:.........(словом)лева., включваща всички услуги посочени в 

договора, след приспадане на договорените отстъпки.  

 2. РОДИТЕЛЯТ се задължава да плати общата цена на 2 вноски. При 

плащане  

по банков път се издава проформа фактура с необходимите банкови  

 реквизити, а след извършено плащане се издава оригинална фактура 

на името  

 на родителя 

 При плащане в брой, в офис на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се издава оригинална 

фактура на 

 името на родителя,придружена с касов бон.  

 2.1.Първа вноска ..... словом: .............лева), дължима до: 

......... 

2.2.Втора вноска ......словом:............. лева), дължима 

до:.......... 

3.Банкови сметки на Туроператора: ..........................  

IBAN: ............. – в лева, BIC: ................ 

 4.РОДИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена в 

посочените срокове. 

 5. РОДИТЕЛЯТ ИМА ВСИЧКИ ПРАВОМОЩИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВАТА 

ЧАСТ НА ДОГОВОРА 

 

(4)ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 1.Споровете, възникнали между страните при изпълнението на 

настоящия договор се решават по доброволен начин, а при 

несъгласие – от компетентен съд. 

2. Всички промени във връзка с изпълнението на този договор се 

правят в писмен вид и са неотменна част от него. 

3. Настоящият договор е заверен в еднообразни екземпляра, по един 

за всяка от страните. 

 

Важно!!! В горната част на всяка страница от договора е 

необходимо да присъства логото на туроператора. 

В долната част на всяка страница от договора е необходимо до 

присъства следния текст: 

 

1.ИЗПЪЛНИТЕЛ                          2.ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Туристическа агенция/Туроператор   (Подпис, печат, име и фамилия)    (Подпис, 

печат, име и фамилия)3.РОДИТЕЛ 
                                                         (Подпис, име и фамилия) 
  

  

  
страница № 
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Приложение №3 към чл.481, ал.2, т.2 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

Вх. № .................................. 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

НА СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ 

ГР.РУСЕ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

от.........................................................................................................................,  

на длъжност ..................................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 Моля разрешението Ви за организиране на  ................................................................ 

(детски лагери, екскурзионно летуване, походи, училища сред природата (зелени училища, 

пътуващи училища), ски ваканции и обучение по зимни спортове и други пътувания с 

образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел), 

което е ученическо туристическо пътувание с обща цена, съгласно §1, т.67 от ДР на  Закона за 

туризма. 

 Във връзка с това Ви информирам за следното: 

1.Туристическото пътуване ще се проведе в периода  от ...................... до .......................... 

2.Маршрут на туристическото пътуване ................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

3.С групата ще пътуват  ........... ученици, съгласно приложен към настоящото заявление списък и 

следните ръководители, учители в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе : 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

4.Туристическото пътуване се организира със съдействието на ТО .................................... 

....................................................................................................................................................... 

5.Туристическото пътуване е обвързано с темите в учебното съдържание по 

....................................................................................................................................................... 

(учебен/ни предмет/и) 
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6.Пътуването ще се проведе в учебно / неучебно време. 

7.Известно ми е, че след одобрение на приложения проект на договор за туристическото пътуване 

с обща цена от началника на РУО, гр.Русе, следва да Ви представя пълен комплект документи, 

съгласно чл.422, ал.2, т.4 от Правилника за дейността на училището, в срок до 3 работни дни, след 

одобряване на проекта на договор за организирано туристическо пътуване от началника на РУО, 

гр.Русе. 

8.Известно ми е, че учителите-ръководители на групата носят лична отговорност за опазване на 

живота и здравето на учениците-участници  от момента на поемането им от сборния пункт, по 

време и до завръщането им при родителите. 

 

9.Прилагам: 

9.1.Списък на учениците и ръководителите на туристическото пътуване с обща цена. 

9.2.Проект на договор за туристическото пътуване с обща цена. 

9.3.Оферта/програма на пътуването. 

 

 

С уважение, 

 

..................................... 

(име, фамилия и подпис) 
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Приложение №4 към чл.481, ал.2, т.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА КАРТА 

(съгласно чл.4, ал.1, т.7 от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща 

цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование) 

 

1.Ученикът/ученичката .........................................................................................................................., 

ЕГН : ..........................., от ........ клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе,  

1.1.е имунизиран против: 

а) полиомиелит .............................................................................................................................. 

б) дифтерия и тетанус ................................................................................................................... 

1.2.реимунизиран против туберколоза ................................................................................................. 

1.3.има/няма контакт със заразноболни ................................................................................................ 

1.4.има/няма хронични заболявания .................................................................................................. 

1.5.има/няма алергия към храни и медикаменти .............................................................................. 

2.Резултат от клиничния преглед ................................................................................................... 

3.Резултат от прегледа за паразити ................................................................................................... 

Заключение на лекаря, извършил прегледа: 

Ученикът може/не може да почива в крайморски, планински, балнеоложки почивни бази, екскурзия, 

олимпиада, състезание по .......................................................................................,  

зелено училище, други извънкласни дейности.................................................................................. 

 

гр.Русе, дата ..................... 20.... г. 

 

Личен лекар: .............................. 

(име и фамилия) 

 

Подпис, печат: ............................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

Приложение №5 към чл.481,ал.2, т.4 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Вх.№ ................................. 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

НА СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ 

ГР.РУСЕ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от........................................................................................, на длъжност ......................................, 

главен ръководител на .................................................................................................................. 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 Във връзка с организиране на туристическо пътуване с обща цена 

.............................................................................................................................................................и 

Ваше съгласие с резолюция на Заявление с вх.№ ............................., Ви уведомявам, че съм спазил 

реда и начина за организирането му, съгласно разпоредбите на  Наредбата за детските и 

ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование  и на Правилника за дейността на училището. 

 Родителите/настойниците/попечителите/ лицата, които полагат грижи за дете са дали 

своето информирано съгласие за участие на децата им в организираното туристическо пътуване 

с обща цена. Проведен е инструктаж за безопасност и култура на поведение на учениците при 

провеждане на ученически туристически пътувания с обща цена. 

 Декларирам, че освен посочените в списъка ръководители и ученици в туристическото 

пътуване с обща цена участват/не участват външни лица : 

............................................................................................................................................................. 

 Прилагам цялата документация, във връзка с организирането на туристическото пътуване 

с обща цена и моля да разрешите провеждането му. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1............................. 

2............................ 

.. 

С уважение, 

......................................................... 

(име, презиме и фамилия) 
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Приложение №6 към чл.481, ал.2, т.4 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel:+359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 
 

Уведомително писмо–декларация 

до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за 

дете 
 

 

До г-н/г-жа ...............................................  
родител (настойник/попечител/лице,което полага грижи за дете) на 

..........................................................................................................................................ученик/чка 

от....................клас в СУПНЕ”Фридрих Шилер”- Русе 

 

Предлагаме Ви:  
1. Оферта (програма) за : ..................................................................................................................   

(форма на туристическото пътуване съгласно чл. 2, ал. 1)  
2. Декларация за съгласие за участие на ученика в туристическото пътуване.  

 
3. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на туристическото 

пътуване.  

 

4........................................................................................................................................................... 

 

 
Гл. ръководител:............................... 

   /                       / 
 

Директор:............................ 
       /Искра Иванова/ 
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Приложение №7 към чл.481, ал.2, т.4 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Оферта (програма) за пътуването:  
Период: ................................. г.  

(дд/мм/гг)  
1. Групата пътува по маршрут: ................................................................................................. 

1.1. Начален пункт – час и място на тръгването: .................................................................... 

1.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането: ............................................................ 

1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: .................................................................. 

1.4. Очаквано време на завръщането: ...................................................................................... 

2. Настаняване на групата/брой нощувки:  

.............................................................................(местоположение, вид, наименование и категория на 

мястото/местата на настаняване)  

3.Хранене на групата:  .............................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

(местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и 

развлечения, брой и вид на храненията) 

Меню за дните на престой на учениците, включително предвидените  пакети тип „суха храна“ – да / не 

4.Транспортът ще се осъществи с : .......................................................................................... 

(вид транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва и вида на транспортното 

средство–самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб) 

5.Учениците са застраховани със застраховка : ...................................................................... 

(вид на застраховката, сключена със застраховател) 

  6.Пътуването е организирано от туроператор ................................................................................, 

(фирма, седалище, адрес на управление и ЕИК) 

притежаващ удостоверение за регистрация № .................................. и застрахователна полица „Отговорност на 

туроператора“ № ............................., валидна до ............................................ г. 

7.Цена : ......... (словом : .......................................................................) 

7.1.Цената включва : ........................................................................................................................... 

7.2.Цената не включва : ..................................................................................................................... 

8.Плащания:......................................................................................................................................... 

9.Децата трябва да носят : .................................................................................................................... 

 

ЗА ТУРОПЕРАТОР : ............................................................................................................................  

  

Запознат съм и съм съгласен с офертата за пътуване : 

 

Родител :                                                                                                              Ученик : 

(................................................)                                                                            (........................................)  
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Приложение №8 към чл.481, ал.2, т.4 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

От ............................................................................................................................................................. 

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на / за ................................ 

.............................................................................................................................................................от  

........... група/клас 

на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе 

Адрес : .................................................................................................................................................... 

Телефон за връзка: ..................................... 

Запознат/запозната  съм с условията за провеждане на туристическото пътуване по 

маршрут :........................................................................................................................................... 

за периода : .................................. г., организирано от туроператора :.......................................... 

и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. 

Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е контактно 

на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна възраст и може 

да вземе участие в туристическата програма съобразно чл.11 от Наредбата за детските и 

ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование. 

Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми има 

хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични 

припадъци или др. 

Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на 

детето/ученика по време на пътуването ...................................................................................., 
организирано от туроператора : ...................................................................................................... 

и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. 

 

Дата: ............................... г.                                                           Декларатор: ................................ 

                                                                                                        (...................................................) 
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Приложение №9 към чл.481, ал.2, т.4 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

ИНСТРУКТАЖ  
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически 

туристически пътувания с обща цена  
Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и ученическите туристически 

пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, са 

длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и 

туристическите обекти, които се посещават: 

  
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни:  

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;  

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата програма;  
 
в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или инциденти;  
г) да се движат в група, придружавани от учител;  

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата; 

е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция;  

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата;  

з) да пресичат улици само на определените за целта места; 
 
и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за друг и да си помагат при 

необходимост;  
к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването; 
 
л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната база, в която нощуват и се 

хранят.  
2.По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено: 

а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 

б)да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга, част от пътуването, както 

и с други външни за групата лица;  
в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност 

 

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
 
На учениците се забранява: 
 
1.Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира ръководителят на 

групата.   
2.Вдигането на шум.  

3.Блъскането при качване и при слизане.  

 

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
 
На учениците се забранява: 
 
1.Преминаването през балконите от една стая в друга.  
 
2.Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч.  
 
3.Използването на електроуреди.  
 
4.Употребата на леснозапалими вещества.  
 
5.Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества.  

 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!  

 

1............................................................................................................................ ...............................  
 

(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за ученика)  
 

2.......................................................................................................................................... ................ 
 

(подпис на ученика) 
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Приложение №10 към чл.481, ал.2, т.4 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

ПРАВИЛА 

за безопасно поведение при ползване на басейни, както иза тяхното 

обозначаване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай!  
Горните релси и лайстни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях 

и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от 

трамплин или от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до 

сериозни травми и дори до удавяне! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Никога НЕ използвайте басейна сами!  
Не използвайте басейна без присъствието поне на един човек, намиращ се в 

близост до Вас, който може да Ви помогне в случай на злополука или прилошаване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. НЕ бутайте други хора в басейна!  
Никога не бутайте други хора в басейна и не позволявайте да Ви бутат. Бъдете 

внимателни, тъй като повърхността около басейна често е мокра и има опасност от 

подхлъзване и падане! 

 

 

 
ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО  

.............................................................................................................................................  
 

(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)   
.............................................................................................................................................  

(подпис на ученика) 
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Приложение №11 към чл.486, ал.2, т.1 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Вх. № .................................. 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

НА СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ 

ГР.РУСЕ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

от.........................................................................................................................,  

на длъжност ..................................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 Моля разрешението Ви за организиране на  ................................................................ 

( проява, изява, мероприятие и/или организирано  посещение на  природни обекти, обществени, 

културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от Наредбата за 

детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите 

в системата на предучилищното и училищно образование.), 

което не е ученическо туристическо пътувание с обща цена, съгласно §1, т.67 от ДР на  Закона 

за туризма и е съгласно чл.15 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

 Във връзка с това Ви информирам за следното: 

1..................................................................................... е организирано от ........................................  

(Проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение) 

и ще се проведе в периода  от ...................... до .......................... 

2.В организираната  ..................................................................................... участие ще вземат  

                                                (Проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение) 

2.1. ................... ученици 

2.2. ................... ръководител/и, учител/учители в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе, както 

следва: 

.........................................................., на длъжност ................................................. 

.........................................................., на длъжност ................................................. 

3.Кратко описание на дейностите ...................................................................................................... 

4.Място на провеждане : ........................................................................................ 

5.Дата на провеждане : ........................................................................................... 

6.Сборен пункт : ...................................................................................................... 
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7.Начален час напроявата/изявата/мероприятието/организираното посещение: ......................... 

8.Продължителност напроявата/изявата/мероприятието/организираното посещение: до 

.........................  часа. 

9.Участието е обвързано с .................................................................................................................. 

                                                                                           (с темите в учебното съдържание по учебен предмет/и.;  друго) 

10..................................................................................... ще се проведе в учебно/неучебно време/ 

(Проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение) 

 за сметка на часа на класа, планиран/и на ........................................................................................ 

11.Известно ми е, че след Вашето положително становище и одобрение на приложените 

документи, следва да представя пълен комплект документи, съгласно Раздел II, на Глава XIV от 

Правилника за дейността на училището, в срок 2 работни дни  преди датата на 

проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение. 

12.Известно ми е, че нося лична отговорност за опазване на живота и здравето на учениците-

участници от момента на поемането им от сборния пункт, по време и до завършване на 

проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение и/или до завръщането им при 

родителите. 

13.Прилагам: 

13.1.Списък на учениците и ръководителите, които ще вземат участие в 

проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение. 

13.2.Покана за участие; писмо от институцията – организатор на изявата, проявата или 

мероприятието и/или други документи, удостоверяващи провеждането на мероприятието; 

13.3.Програма на проявата, изявата, мероприятието или организираното посещение на природни 

обекти, обществени, културни и научни институции, в случай, че има такава. 

13.4.Други ............................................................................................................................................ 

 

 

 

С уважение, 

 

..................................... 

(име, фамилия и подпис) 
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Приложение №12 към чл.486, ал.2, т.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Вх. № .................................. 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

НА СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ 

ГР.РУСЕ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от.........................................................................................................................,  

главен ръководител на организирана ........................................................................................ 
                                                                                                             (проява/изява/мероприятие/организирано посещение) 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 Във връзка с организирането на ..........................................................................................  
                                                                                                          (проява/изява/мероприятие/организирано посещение) 

и Ваше съгласие с резолюция на Заявление с вх.№ .........../............... г., Ви уведомявам, че съм 

спазил реда и начина за организирането му. 

 Родителите/настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи за дете са дали 

своето информирано съгласие за участие на децата им в организираната  

............................................................................................, която ще се проведе на ....................г. 
                  (проява/изява/мероприятие/организирано посещение) 

 

Представям следните документи:  

1...................................................... 

2...................................................... 

3.... 

 Във връзка с гореизложеното, моля да разрешите участието/провеждането в/на 

............................................................................................................................................................, 
(проява/изява/мероприятие/организирано посещение) 

което ще се проведе на ............................... г. 

 

С уважение, 

 

............................................ 
(име, фамилия и подпис) 
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Приложение №13 към чл.486, ал.2, т.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel:+359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 
 

Уведомително писмо–декларация 

до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за 

дете 
 

 

До г-н/г-жа ............................................... 

 

родител (настойник/попечител/лице,което полага грижи за дете) на 

..........................................................................................................................................ученик/чка 

от....................клас в СУПНЕ”Фридрих Шилер”- Русе 

 

Предлагаме Ви: 

 

1. Информация за организирана  : ...........................................................................................  
                                                                                            (проява/изява/мероприятие/организирано посещение) 

4. Декларация за съгласие за участие на ученика в 

проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение.  

5. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на 

проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение.  

 

 

Гл. ръководител:............................... 

   /                       / 
 

Директор:............................ 
       /Искра Иванова/ 
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Приложение №14 към чл.486, ал.2, т.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

за проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение 

 

Период: ................................. 

                                                                              (дд/мм/гг) 

 

1.Организатор на проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение ...................... 

............................................................................................................................................................. 

2.Описание на проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение .......................... 

............................................................................................................................................................. 

3.Място на провеждане: ................................................................................................................... 

4.Дата на провеждане : ..................................................................................................................... 

5.Кратко описание на дейностите: .................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

6.Сборен пункт :................................................................................................................................. 

7.Начален час на проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение: ...................... 

8.Продължителност на проявата/изявата/мероприятието/организираното посещение: до ...... 

 

 Запознат съм и съм съгласен с информацията за проявата / изявата / мероприятието / 

организираното посещение.   

 

Родител:.........................                                                        Ученик:....................... 

 

(...........................................................)                                   (..........................................................) 
                      (име, фамилия, подпис)                                                                                            (име, фамилия, подпис) 
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Приложение №15 към чл.486, ал.2, т.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

От ............................................................................................................................................................. 

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на / за ................................ 

.............................................................................................................................................................от  

........... група/клас 

на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе 

Адрес : .................................................................................................................................................... 

Телефон за връзка: ..................................... 

Запознат/запозната  съм с условията за провеждане на .......................................................... 

............................................................................................................................................................, 

(проява/изява/мероприятие/организирано посещение) 
 

което ще се проведе на ......................... г. 

и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. 

Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е контактно 

на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна възраст и може 

да вземе участие. 

Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми има 

хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични 

припадъци или др. 

Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на 

детето/ученика по време на.........................................................................................................., 

                                                                     (проява/изява/мероприятие/организирано посещение) 

което ще се проведе на ......................... г. 

 

и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. 

 

Дата: ............................... г.                                                           Декларатор: ................................ 

 

                                                                                                        (...................................................) 
                                                                                                                                                                                  (име, фамилия, подпис)   
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Приложение №16 към чл.486, ал.2, т.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel:  +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

ИНСТРУКТАЖ  
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на посещения на 

природни обекти, обществени, културни и научни институции, на обществени  

мероприятия и други участия  
 
Учениците, при провеждане на посещения на природни обекти, обществени, културни и научни институции и 

участващи в обществени мероприятия, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на 

провеждане на обществени мероприятия, изяви, посещения и други 

  
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.По време на провеждането на обществени мероприятия, изяви, посещения и други 

участия, учениците са длъжни:  

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;  

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на мероприятието и неговата 

програма;  

в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни 

проблеми или инциденти; 

г) да се движат в група, придружавани от учител;  

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на 

групата; 

е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния обществен обект/атракция;  

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на 

групата;  

з) да пресичат улици само на определените за целта места; 

и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на мероприятието, да се грижат един за 

друг и да си помагат при необходимост; 

к) да спазват установената програма на мероприятието; 

л) да пазят имуществото в обществения обект, където се провежда мероприятието. 

2. По време на провеждането на мероприятието на учениците е забранено: 

 а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 

б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, организиращи съответното мероприятие, както и 

с други външни за групата лица; 

в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност 

 

II. ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРИДВИЖВАНЕ ДО МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ  НА МЕРОПРИЯТИЕТО 
 

1.При придвижване до мястото на провеждане на мероприятието, когато то е в границите на населеното 

място по местоживеене, учениците са длъжни да спазват правилата за движение по пътищата, а именно: 

1.1. Движете се по вътрешната част на тротоара колкото се може по-далеч от платното за движение; 

1.2. Движете се плътно вляво по улици без тротоар и срещу движението на насрещните автомобили; 

1.3. Преминавайте по пешеходната пътека с внимание, макар да имате предимство; 

1.4. Пресичайте само на зелена светлина на светофара, като отново се огледате в двете посоки; 

1.5. Никога не пресичайте улицата, тичайки между паркирани коли и пред спрял на спирка автобус; 

1.6. При натоварено кръстовище помолете по-възрастен от вас човек да преминете с него; 

1.7. Не преминавайте пред и зад спряло превозно средство, защото нямате видимост; 

1.8. Не излизайте внезапно на уличното платно; 

1.9. Помнете, че на пътя има агресивни водачи на пътни превозни средства, които застрашават вашата 

сигурност; 

1.10. Не излизайте на улицата с велосипед преди да сте сигурни, че е изправен (звънец, спирачки, фар 

отпред и светлоотразител отзад); 

1.11. Карайте велосипед на разрешените за това места; 

1.12. Винаги носете предпазна каска, когато карате велосипед; 

1.13. Когато управлявате вашия велосипед трябва да знаете, че е опасно да се движите успоредно с друг 

велосипедист и близо до моторно превозно средство и да се държите за него. Движете се плътно в дясно на 

платното за движение и подавайте сигнал с ръка преди да завиете или спрете.  

2.При придвижване до мястото на провеждане на мероприятието с автобус, учиниците са длъжни да 

спазват следните правила за безопасност: 
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2.1. Отиват до автобусната спирка около пет минути преди да пристигне автобуса; 

2.2. До пристигането си на автобусната спирка учениците се движат по тротоара или банкета на пътното 

платно; 

2.3.Трябва да чакат на автобусната спирка, навътре от бордюра на тротоара, по-далеч от платното за 

движение, на острова за безопасност или на местата, очертани с маркировка, а ако няма такива на банкета; 

2.4. Не трябва да тичат и играят на автобусната спирка; 

2.5.Да се качват и слизат един след друг, без да се блъскат, като стоят далеч от автобусните колела; 

2.6.Да сядат на свободна седалка, а не да стоят прави; 

2.7. По време на пътуването стоят седнали, с поставени предпазни колани, ако има такива монтирани в 

автобуса; 

2.8. Учениците да не говорят високо в автобуса, да не викат, за да не смущават шофьора и другите 

пътуващи; 

2.9. Да не разговарят с шофьора без причина; Ако трябва да се говори с шофьора, изчакват автобуса да 

спре; 

2.10.Стават от мястото си, когато автобусът е спрял; 

2.11.След като са слезли от автобуса, учениците не трябва да спират и остават пред вратите на автобуса; 

2.12.Изчакват автобусът да потегли и да се отдалечи на достатъчно разстояние, за да пресекат улицата, като 

спазват „златното” правило „Погледни наляво, след това надясно и пак наляво!” и когато няма наблизо превозни 

средства преминават, без да тичат; 

2.13.Не трябва да навлизат внезапно на платното за движение и да го пресичат при ограничена видимост; 

2.14.Да не се удължава ненужно пътя и времето за пресичане, както и да се спира без необходимост на 

платното за движение; 

2.15. Преди да навлязат на платното за движение учениците да се съобразят с разстоянията до 

приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение; 

2.16. Да не се прескачат ограждения от парапети или вериги между тях; 

2.17.Да не пресичат пред или зад спрял автобус или друго превозно средство.; 

2.18.Да се избягва стоенето в „опасната зона” около автобуса – това е областта, пет „гигантски стъпки” 

пред автобуса, 5 „гигантски стъпки” зад него и от двете му страни. 

2.19. Да спазват всички указания, дадени от придружителите. 

2.20. Да слушат и следват указанията на водача при възникнал инцидент. 

2.21. Да спазват правилата за безопасно качване и слизане от автобуса, както и по време на пътуване; 

2.22. Да уведомяват своевременно придружителя за възникнал здравословен проблем, физиологично 

неразположение, за възникнал проблем или ситуация, независимо от техния характер; 

2.23. Да спазват правилата и нормите за културно поведение по време на пътуване. 

2.24.Да проявяват разбиране, толерантност и уважение към останалите пътуващи деца и ученици. 

2.25. Да не повреждат имуществото в автобуса; 

2.26.Да не замърсяват автобуса, да изхвърлят отпадъците в определените за целта места. 

2.27.На учениците е забранено: 

-да говорят с непознати на спирката и да влизат в автомобили с непознати, докато чакат ученическия 

автобус. 

-да се доближават до автобуса, докато автобуса не е спрял и вратата на автобуса не се отвори; 

-да напускат местата си и да се разхождат в автобуса по време на пътуване без разрешение от 

придружителя; 

-да носят опасни за здравето и живота предмети; 

-да влизат в пререкания, употребяват сила, физическа саморазправа – за всеки възникнал проблем, 

ученикът се обръща единствено към придружител; 

-да пускат музика от GSM или таблети в автобуса. 
 

 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА! 

 

 

 

1............................................................................................................................ ..........................................................................  
 

(име, фамилия и подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за ученика)  
 

 

2............................................................................................................................ .......................................................................... 
 

(име, фамилия и  подпис на ученика) 
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Приложение №17 към чл.486, ал.2, т.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

 

ПРАВИЛА 

за безопасно поведение при ползване на басейни, както иза тяхното 

обозначаване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай!  
Горните релси и лайстни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях 

и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от 

трамплин или от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до 

сериозни травми и дори до удавяне! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Никога НЕ използвайте басейна сами!  
Не използвайте басейна без присъствието поне на един човек, намиращ се в 

близост до Вас, който може да Ви помогне в случай на злополука или прилошаване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. НЕ бутайте други хора в басейна!  
Никога не бутайте други хора в басейна и не позволявайте да Ви бутат. Бъдете 

внимателни, тъй като повърхността около басейна често е мокра и има опасност от 

подхлъзване и падане! 

 

 

 
ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО!  

1..............................................................................................................................................  
 

(име, фамилия и подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)   
2..............................................................................................................................................  

(име, фамилия и подпис на ученика) 
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Приложение №18 към чл.487, ал.2, т.1 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Вх. № .................................. 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

НА СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ 

ГР.РУСЕ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

от.........................................................................................................................,  

на длъжност ..................................................... 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 Моля разрешението Ви за организиране на ученическо пътуване във връзка с  

................................................................................................................................................................ 

(еднодневна екскурзия;проява в областта на науките и технологиите, изкуствата и спорта на 

общинско, областно, национално и международно ниво; посещение на културни и групови прояви 

на  ученици:театър, ино, изложба, цирк, концерт и др.; наблюдателни експедиции и учебни 

наблюдения, свързани с образователните функции на астрономическите обсерватории и 

планетариумите; национални и международни проекти,   извън населеното място на 

училището; други участия, свързани с учебната дейност  в страната и чужбина, които не са 

предмет на уреждане от Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с 

обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищно 

образование.), 

което не е ученическо туристическо пътувание с обща цена, съгласно §1, т.67 от ДР на  Закона 

за туризма и е съгласно чл.15 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

 Във връзка с това, Ви информирам за следното: 

1.Ученическото пътуване във връзка с ............................................................................................. 

                                                                                                  (Проявата/мероприятието/организираното посещение) 

е организирано от ...............................................................................................................................  

и ще се проведе в периода  от ...................... до .......................... 

2.Цел на организираното пътуване .................................................................................................... 

3.Маршрут на пътуването :.................................................................................................................. 

4.В организираното пътуване  участие ще вземат: 
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4.1. ................... ученици 

4.2. ................... ръководител/и, учител/учители в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе, както 

следва: 

.........................................................., на длъжност ................................................. 

.........................................................., на длъжност ................................................. 

5.Кратко описание на дейностите ...................................................................................................... 

6.Място на провеждане : ........................................................................................ 

7.Сборен пункт : ...................................................................................................... 

8.Начален час наученическото пътуване: ............................................................ 

9.Краен пункт – очаквано време на пристигането: .......................................... 

10.Час и място на тръгването от крайния пункт: ............................................................................ 

11.Очаквано време на завръщането: .................................................................... 

12.Настаняване на групата/брой нощувки:  ............................................................................. 

(местоположение, вид, наименование и категория на мястото/местата на настаняване)  

13.Хранене на групата:  .............................................................................................................. 

(местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой 

и вид на храненията) 

Меню за дните на престой на учениците, включително предвидените  пакети тип „суха храна“ – 

да / не 

14.Транспортът ще се осъществи с : .......................................................................................... 

(вид транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва и вида на транспортното средство–

самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб) 

15.Участието е обвързано с ............................................................................................................... 

                                                                                           (с темите в учебното съдържание по учебен предмет/и.;  друго) 

12.Ученическото пътуване ще се проведе в учебно/неучебно време/  

13.Известно ми е, че след Вашето положително становище и одобрение на приложените 

документи, следва да представя пълен комплект документи, съгласно Раздел III, на Глава XIV от 

Правилника за дейността на училището, в срок 5 работни дни  преди датата на ученическото 

пътуване. 

14.Известно ми е, че нося лична отговорност за опазване на живота и здравето на учениците-

участници от момента на поемането им от сборния пункт, по време и до завръщането им при 

родителите. 

15.Прилагам: 

15.1.Списък на учениците и ръководителите, които ще вземат участие в ученическото пътуване. 

15.2. Покана/заявка за участие; писмо от институцията – организатор на изявата, проявата или 

мероприятието; договор за съвместна работа по проект; протокол за класиране и/или други 
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документи, удостоверяващи необходимостта от провеждане на  пътуването / посещението / 

мероприятието. 

15.3.Оферта/програма на пътуването, проявата, изявата, мероприятието или посещението, в 

случай, че има такава. 

15.4.Договор с превозвач (прилага се, ако е приложим). 

15.4.Други ............................................................................................................................................ 

 

 

 

С уважение, 

 

..................................... 

(име, фамилия и подпис) 
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Приложение №19 към чл.487, ал.2, т.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Вх. № .................................. 

 

ДО  

ДИРЕКТОРА  

НА СУПНЕ „ФРИДРИХ ШИЛЕР“ 

ГР.РУСЕ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от.........................................................................................................................,  

главен ръководител на ученическо пътуване във връзка с 

............................................................................................................................................................. 

(Проявата/мероприятието/организираното посещение)                  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

 

 Във връзка с организирането на ученическо пътуване във връзка с  

.......................................................................................................................................................  
(Проявата/мероприятието/организираното посещение) 

 

и Ваше съгласие с резолюция на Заявление с вх.№ .........../............... г., Ви уведомявам, че съм 

спазил реда и начина за организирането му. 

 Родителите/настойниците/попечителите/лицата, които полагат грижи за дете са дали 

своето информирано съгласие за участие на децата им в ученическото пътуване във връзка с 

.........................................................................................................................................................., 
(Проявата/мероприятието/организираното посещение) 

което ще се проведе в периода от  ....................г. до ........................... г. 
 

Представям следните документи:  

1...................................................... 

2...................................................... 

3.... 

 Във връзка с гореизложеното, моля да разрешите провеждането на ученическо пътуване 

във връзка с 

............................................................................................................................................................, 
(проява/изява/мероприятие/организирано посещение) 

което ще се проведе в периода: от ..................... г. до ......................... г. 

 

 

С уважение, 

 

............................................ 
(име, фамилия и подпис) 
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Приложение №20 към чл.487, ал.2, т.3.1 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 
 

Уведомително писмо–декларация 

до родители/настойници/попечители/лица, които полагат грижи за 

дете 
 

 

До г-н/г-жа ...............................................  
родител (настойник/попечител/лице,което полага грижи за дете) на 

..........................................................................................................................................ученик/чка 

от....................клас в СУПНЕ”Фридрих Шилер”- Русе 

 

Предлагаме Ви:  
1.Оферта/програма/информация за пътуването във връзка с  

............................................................................................................................................................. 
(Проявата/мероприятието/организираното посещение) 

2. Декларация за съгласие за участие на ученика в ученическото пътуване.  

 
3. Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на ученическото 

пътуване.  

 

4........................................................................................................................................................... 

 

 
Гл. ръководител:............................... 

   /                       / 
 

Директор:............................ 
       /Искра Иванова/ 
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Приложение №21 към чл.487, ал.2, т.3.2 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

Оферта (програма) / информация за пътуването:  
Период: ................................. г. 

(дд/мм/гг) 

1.Ученическото пътуване във връзка с ........................................................................................... 

(Проявата/мероприятието/организираното посещение) 
е организирано от ............................................................................................................................  

и ще се проведе в периода  от ...................... до .......................... 

2.Цел на организираното пътуване ................................................................................................ 
 
3. Групата пътува по маршрут: ................................................................................................. 

3.1.Сборен пункт :............................................................................................................................. 

3.2.Начален час : ............................................................................................................................. 

3.3.Краен пункт – очаквано време на пристигането: ............................................................ 

3.4.Час и място на тръгването от крайния пункт: .................................................................. 

3.5.Очаквано време на завръщането: ...................................................................................... 

4.Настаняване на групата/брой нощувки:  

.............................................................................(местоположение, вид, наименование и категория на 

мястото/местата на настаняване)  
3.Хранене на групата:  .............................................................................................................. 

(местоположение, вид, наименование и категория на заведенията за хранене и 

развлечения, брой и вид на храненията) 
Меню за дните на престой на учениците, включително предвидените  пакети тип „суха храна“ – да / не 

4.Транспортът ще се осъществи с : .......................................................................................... 

(вид транспорт: въздушен, наземен, воден, като се посочва и вида на транспортното 

средство–самолет (чартърен или редовен), автобус, влак, кораб) 
5.Учениците са застраховани със застраховка : ...................................................................... 

(вид на застраховката, сключена със застраховател) 

 5.Ученическото пътуване ще се осъществи със съдействието на превозвача: ....................................................., 

                                                                                                                        (фирма, седалище, адрес на 

управление и ЕИК) 

притежаващ лиценз ..................................................................................................................................................... 

7.Цена : ......... (словом : .......................................................................) 

7.1.Цената включва : ........................................................................................................................... 

7.2.Цената не включва : ..................................................................................................................... 

8.Плащания:......................................................................................................................................... 

9.Децата трябва да носят : .................................................................................................................... 

Запознат съм и съм съгласен с офертата за пътуване : 

Родител :                                                                                                              Ученик : 

(................................................)                                                                            (........................................) 
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Приложение №22 към чл.487, ал.2, т.3.3 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

От ............................................................................................................................................................. 

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на / за ................................ 

.............................................................................................................................................................от  

........... група/клас 

на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр.Русе 

Адрес : .................................................................................................................................................... 

Телефон за връзка: ..................................... 

Запознат/запозната  съм с условията за провеждане на ученическото пътуване по маршрут 

:........................................................................................................................................... 

за периода : .................................. г., във връзка с :......................................................................... 

                                                                                                              (Проявата/мероприятието/организираното посещение) 

и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. 

Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е контактно 

на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна възраст и може 

да вземе участие в ученическото пътуване, което не е ученическо туристическо пътувание с обща 

цена, съгласно §1, т.67 от ДР на  Закона за туризма и е съгласно чл.15 от Наредба №10/01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми има 

хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични 

припадъци или др. 

Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на 

детето/ученика по време на пътуването ...................................................................................., 
което ще се проведе от превозвача : ............................................................................................... 

и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него. 

 

Дата: ............................... г.                                                           Декларатор: ................................ 

                                                                                                        (...................................................) 
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Приложение №23 към чл.487, ал.2, т.3.4 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

ИНСТРУКТАЖ  
за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически  

пътувания   
Учениците, участващи в ученически пътувания, които не са ученическо туристическо пътувание с обща цена, съгласно §1, 

т.67 от ДР на  Закона за туризма и е съгласно чл.15 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за безопасност по време на пътуването и пребиваването в 

населените места и туристическите обекти, които се посещават: 

  
I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.По време на провеждането на ученическите пътувания учениците са длъжни:  

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;  

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и неговата програма;  
 
в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни проблеми или инциденти;  
г) да се движат в група, придружавани от учител;  

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата; 

е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически обект/атракция;  

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на групата;  

з) да пресичат улици само на определените за целта места; 
 
и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат един за друг и да си помагат при 

необходимост;  
к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването; 
 
л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната база, в която нощуват и се 

хранят.  
2.По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е забранено: 

а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества; 

б)да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа услуга, част от пътуването, както 

и с други външни за групата лица;  
в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност 

 

II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 
 
На учениците се забранява: 
 
1.Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се информира ръководителят на 

групата.   
2.Вдигането на шум.  

3.Блъскането при качване и при слизане.  

 

III. ПОВЕДЕНИЕ В ОБЕКТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
 
На учениците се забранява: 
 
1.Преминаването през балконите от една стая в друга.  
 
2.Вдигането на шум от 14,00 до 16,00 ч. и от 22,00 до 6,00 ч.  
 
3.Използването на електроуреди.  
 
4.Употребата на леснозапалими вещества.  
 
5.Употребата на цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества.  

 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!  

 

1................................................................................................................. ..........................................  
 

(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за ученика)  
 

2............................................................................................................................ .............................. 
 

(подпис на ученика) 
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Приложение №24 към чл.487, ал.2, т.3.5 от ПДУ 

СУ С ПРЕПОДАВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИК “ФРИДРИХ ШИЛЕР” - РУСЕ 

FRIEDRICH–SCHILLER–SCHULE, RUSЕ 
7013 Русе, ул. “Измаил” №2; тел.: 082 841 786; 0893 550 196; e-mail: soupne_ruse@abv.bg 

7013 Ruse, IsmailStr. 2 Bulgarien; tel: +359 82 841 786; +359 893 550 196; e-mail soupne_ruse@abv.bg 

 

 

ПРАВИЛА 

за безопасно поведение при ползване на басейни, както иза тяхното 

обозначаване 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. НЕ скачай и НЕ се гмуркай!  
Горните релси и лайстни на стената на басейна не са конструирани за ходене по тях 

и не трябва да се използват за скачане! Не се допуска скачане или гмуркане в басейна от 

трамплин или от стената! Скачането или гмуркането в басейна може да доведе до 

сериозни травми и дори до удавяне! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Никога НЕ използвайте басейна сами!  
Не използвайте басейна без присъствието поне на един човек, намиращ се в 

близост до Вас, който може да Ви помогне в случай на злополука или прилошаване. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. НЕ бутайте други хора в басейна!  
Никога не бутайте други хора в басейна и не позволявайте да Ви бутат. Бъдете 

внимателни, тъй като повърхността около басейна често е мокра и има опасност от 

подхлъзване и падане! 

 

 

 
ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО  

.............................................................................................................................................  
 

(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)   
.............................................................................................................................................  

(подпис на ученика) 
 


