НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата за оценяване (Загл. - ДВ,
бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Обн. - ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г.; в сила от 22.04.2003 г.; попр., бр. 48
от 23.05.2003 г.; изм., бр. 46 от 28.05.2004 г.; в сила от 28.05.2004 г.; доп.,
бр. 65 от 09.08.2005 г.; в сила от учебната 2005 - 2006 г.; изм. и доп., бр. 70
от 08.08.2008 г.; изм. и доп., бр. 11 от 10.02.2009 г.; изм. и доп., бр. 73 от
11.09.209 г., в сила от 15.09.2009 г.; изм., бр. 70 от 09.09.2011 г.;
Издадена от министърa на образованието и науката
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавното образователно
изискване за системата за оценяване по чл. 16, т. 5 от Закона за народната
просвета (ЗНП).
(2) С държавното образователно изискване по ал. 1 се определя
организацията на оценяването в училищното обучение.
(3) С държавното образователно изискване по ал. 1 се определя и
организацията на изпитите за придобиване на професионална квалификация
в центровете за професионално обучение.
Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Оценяването е процес за установяване на постигнатите резултати и
поставяне на оценка.
(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка
се извършва от оценяващия.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е
индивидуално за всеки оценяван.
Чл. 3. Оценяване се извършва:
1. в процеса на училищното обучение;
2. при завършване на средно образование;
3. при завършване на професионално образование;
4. при завършване на професионално обучение.
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1)
Оценяването е вътрешно и външно.
(2) При вътрешното оценяване оценяващ е учителят.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) При
външното оценяване оценяващи може да са:
1. училищна комисия, определена от директора на училището;
2. длъжностни лица или комисии, определени от министъра на
образованието, младежта и науката, от началника на регионалния
инспекторат по образованието или от директорите на обслужващите
системата на народната просвета звена за контрол и оценяване.
(4) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) В края на етап
или степен на образование външното оценяване се провежда като
национално.
(5) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Националното
външно оценяване се провежда по утвърдени от министъра на образованието,
младежта и науката изпитни материали и обхваща учениците от цялата
страна в съответния клас, етап или степен на образованието.
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За провеждане
на национално външно оценяване министърът утвърждава:
1. преди началото на учебната година график за провеждането му;
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2. до края на първия учебен срок изискванията за провеждането на
националното външно оценяване.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) Оценяването се извършва чрез:
1. текущи изпитвания;
2. изпити;
3. изпитвания за установяване усвояването на учебното съдържание по
учебен предмет за определен клас;
изпитвания
за
установяване
постигането
на
държавните
4.
образователни изисквания за учебното съдържание по учебен предмет за
завършен етап от степента на образование или на държавните
образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии за
един или повече класове.
(2) Текущите изпитвания са устни, писмени и практически.
(3) Изпитите са:
1. приравнителни;
2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет;
3. за промяна на оценката;
4. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
5. изпити за придобиване на професионална квалификация при
завършване на професионално образование или на професионално обучение.
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Според организацията текущите изпитвания и изпитите са:
1. индивидуални - за отделен оценяван;
2. групови - за част от учениците от една паралелка или за ученици от
една или повече паралелки.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
изм. и доп, бр. 11 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2009 г.) Въз основа на
установените резултати от текущите изпитвания и изпитите се поставя
оценка с качествен и количествен показател, а за учениците от I клас - само
с качествен показател.
(2) Оценките, които може да се поставят, са отличен 6, много добър 5,
добър 4, среден 3, слаб 2.
(3) В предвидените в тази наредба случаи количественият показател
може да не се определя като цяло число, при което качественият показател
се определя, както следва:
а) за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен
показател слаб;
б) за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен
показател среден;
в) за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен
показател добър;
г) за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен
показател много добър;
д) за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен
показател отличен.
(4) При оценяването може да се поставят и други оценки, които се
приравняват към оценките по ал. 2 или 3.
(5) Поставените оценки при изпитванията по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 може и
да не се приравняват към оценките по ал. 2 или 3.
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(6) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2009 г.) Въз основа на установените резултати
от текущите изпитвания и изпитите на учениците със специални
образователни
потребности,
които
се
обучават
по
индивидуални
образователни програми, но не постигат държавното образователно
изискване за учебното съдържание, се поставят оценки с качествен и
количествен показател за усвоените знания и компетентности съгласно
индивидуалните им образователни програми.
(7) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2009 г.) Учениците със специални
образователни
потребности,
които
се
обучават
по
индивидуални
образователни програми и постигат държавното образователно изискване за
учебното съдържание в процеса на училищното обучение, се оценяват с
оценките по ал. 2 и 3.
(8) (Нова - ДВ, бр. 11 от 2009 г.) При завършването на клас, етап или
степен на образование по индивидуални образователни програми учениците
със специални образователни потребности, които не са постигнали
държавното образователно изискване за учебното съдържание, получават
оценки само с качествен показател.
Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОЦЕНЯВАНЕТО В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО
ОБУЧЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1)
Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване на
постигнатите резултати от учениците по учебен предмет по време на
учебната година и поставяне на текущи, срочни и годишни оценки по
задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.
(2) При завършване на основно и средно образование се поставят и
окончателни оценки по учебните предмети.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) В триседмичен
срок от началото на учебната година се установява и оценява входното
равнище на учениците.
(4) (Изм., изцяло - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Поставената оценка по ал. 3 е част от минималния задължителен брой
текущи оценки за първия учебен срок.
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) В процеса на училищното обучение се извършва вътрешно и външно
оценяване.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Вътрешното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Външното оценяване се извършва чрез текущи изпитвания, изпити и
изпитвания.
Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) Задачите, другите материали и критериите за оценяване се подготвят от
оценяващия.
(2) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал. 1 за
изпитите по чл. 5, ал. 3, т. 1 - 3 се утвърждават от директора на училището.
(3) Подготвените задачи, материали и критерии за оценяване по ал. 1 за
изпитванията по чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4 се утвърждават:
1. от министъра на образованието, младежта и науката - когато
оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии, определени от
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министъра на образованието, младежта и науката или от обслужващи
системата на народната просвета звена за контрол и оценяване;
2. от началника на регионалния инспекторат по образованието - когато
оценяването се извършва от длъжностни лица или комисии от РИО.
Раздел II
Текущи изпитвания
(Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005/2006 г.)
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Текущите изпитвания при условията на вътрешно оценяване се
осъществяват системно през първия и втория учебен срок.
(2) По време на учебния срок учителят осигурява ритмичност при
оценяването на всеки ученик.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
доп., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1) Минималният
задължителен брой текущи оценки за всеки учебен срок е:
1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече
учебни часове седмично - две оценки от устни изпитвания и три оценки от
писмени и/или практически изпитвания;
2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа
седмично - две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или
практически изпитвания;
3. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) за учебен
предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично - две
оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо
изпитване, с изключение на производствена практика;
4. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час
седмично - една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или
практическо изпитване;
5. по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" и по учебна
практика - три оценки от практически изпитвания.
(2) Минималният задължителен брой текущи оценки за всеки учебен
срок за ученици с нарушена моторика на горните крайници вследствие на
детска церебрална парализа, физически увреждания и/или малформации е:
1. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с три и повече
учебни часове седмично - четири оценки от устни изпитвания;
2. за учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа
седмично - три оценки от устни изпитвания.
Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Устните изпитвания могат да се организират като индивидуални текущи
изпитвания или като групови текущи изпитвания.
(2) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения
и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) При
груповите устни изпитвания всеки ученик дава устни решения и отговори на
групово поставени задачи.
(4) Устните изпитвания на ученици с увреден слух могат да се извършват
и с помощта на учител, който владее жестомимична реч.
(5) При устните изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно
оценката си пред ученика.
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Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Писмените изпитвания могат да се организират като индивидуални или
като групови текущи изпитвания.
(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени
решения и отговори на индивидуално поставени въпроси или задачи.
Индивидуалните писмени изпитвания се извършват за не повече от един
учебен час.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) При
груповите писмени изпитвания всеки ученик дава писмени решения и
отговори на групово поставени задачи.
(4) Писмените изпитвания на ученици с нарушено зрение, които са
обучавани на брайлов шрифт, се осъществяват с материали и технически
средства, адаптирани на брайлов шрифт, а на слабовиждащи ученици - с
материали с уголемен шрифт.
(5) Писмените изпитвания на ученици с увреден слух могат да се
извършват и с помощта на учител, който владее жестомимична реч.
(6) При писмените изпитвания оценяващият е длъжен да мотивира устно
или писмено оценката си пред ученика.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Писмени изпитвания не се извършват за ученици с нарушена моторика на
горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически
увреждания и/или малформации.
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват
постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по
завършена част от учебното съдържание по учебния предмет.
(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час.
(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с
нарушено зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество
увреждания, с детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или
малформации, на които не е засегната моториката на горните крайници,
може да бъде удължено по преценка на оценяващия учител.
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват
постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния
срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Класна работа се провежда по:
1. български език и литература и по математика - в прогимназиалния
етап;
2. чужди езици - в VIII клас за паралелките с интензивно изучаване на
чужд език;
3. български език и литература, по чужди езици и по математика - в
гимназиалния етап.
(3) Класни работи не се провеждат за учениците в началния етап от
основната степен на образование.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Класната работа се провежда за един учебен час. Класната работа по
български език и литература, по чужд език и по математика - профилирана
подготовка, се провежда в два слети учебни часа.
(5) Времето за провеждане на класната работа на ученици с нарушено
зрение, с увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с

5

детска церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации,
на които не е засегната моториката на горните крайници, може да бъде
удължено по преценка на оценяващия учител.
(6) Класна работа по чужди езици може да не се провежда за ученици с
увреден слух по преценка на оценяващия учител.
Чл. 16. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от
оценяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.
(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и
класните работи, като уведомява учениците за направените изводи.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1)
Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на
следните изисквания:
1. за една и съща паралелка може да се провежда не 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 от две класни работи;
3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.; изм.,
бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Графикът по предходната алинея
се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет,
утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на
всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.; изм.,
бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За графика по ал. 1 учителите по
съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители
- родителите.
Чл. 18. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1) С
практическите изпитвания се оценяват постигнатите практически умения на
учениците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Практическите изпитвания могат да се организират като индивидуални или
като групови текущи изпитвания.
(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява
практически дейности, определени в индивидуално поставено практическо
задание.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) При
груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално
или в екип практически дейности, определени в групово поставено
практическо задание.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За извършване
на практическите изпитвания по учебна или производствена практика се
разработват индивидуални и/или групови практически задания и се
осигуряват работни места за всеки ученик и съответната техническа и
технологична документация, техника, инструменти, уреди и материали,
гарантиращи изпълнението на практическото задание и безопасната работа
на учениците.
(6) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) В
индивидуалните и/или в груповите практически задания се формулират
критерии за оценяване в съответствие с утвърдените такива в националните
изпитни програми за придобиване степен на професионална квалификация.
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(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Времето за изпълнение на практическото задание се определя от
оценяващия в рамките на учебните часове.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) При
практическите
изпитвания
оценяващият
е
длъжен
да
анализира
изпълнението на практическото задание и устно да мотивира оценката си
пред ученика.
(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение се извършват при
условията на чл. 13, ал. 4.
(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Практическите изпитвания на ученици с увреден слух се извършват при
условията на чл. 13, ал. 5.
(11) (Предишна ал. 10 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Времето за практическите изпитвания на ученици с нарушено зрение, с
увреден слух, с умствена изостаналост, с множество увреждания, с детска
церебрална парализа, с физически увреждания и/или малформации може да
бъде удължено по преценка на оценяващия учител.
(12) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Резултатите от
професионалната подготовка в модулните учебни планове за професионално
образование се оценяват при спазване на изискванията, предвидени в
модулните учебни програми.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
изм. и доп., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1) (Предишен текст
на чл. 19 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) След установяване
на постигнатите резултати при текущите изпитвания на учениците се
поставят текущи оценки.
(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Като текуща
оценка се вписва и оценката от проведено външно оценяване, извършено
чрез изпитвания по чл. 5, ал. 1, т. 3.
Раздел III (В сила от учебната 2003/2004 г.).
Срочни, годишни и окончателни оценки
(Загл. изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г ., в сила от учебната 2005/2006 г.)
Чл. 20. ( В сила от учебната 2003/2004 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65
от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) Срочната оценка се оформя от
учителя, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното
съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок, и
при вземане предвид на текущите оценки.
(2) Срочна оценка се формира само за учебните предмети, които по
учебен план се изучават с повече от един учебен час седмично.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) По
учебните предмети, изучавани в I - IV клас, и по производствена практика не
се формира срочна оценка.
(4) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) Не се
оформя срочна оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт"
за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, за
време, което не позволява поставяне на минималния задължителен брой
текущи оценки по чл. 11а, ал. 1, т. 5.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Срочната оценка се оформя не по-рано от една учебна седмица преди
приключване на съответния учебен срок.
Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
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Чл. 22. ( В сила от учебната 2003/2004 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2009 г.,
в сила от 15.09.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната
2005 - 2006 г.) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния
учебен предмет, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху
учебното съдържание, изучавано през учебната година, и при вземане
предвид на срочните оценки.
(2) За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен
час седмично и през двата учебни срока, както и по производствена
практика, се формира само годишна оценка при вземане предвид на
текущите оценки.
(3) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За учебен
предмет, който по учебен план се изучава само в един учебен срок с един
учебен час седмично, се формира само годишна оценка при вземане предвид
на текущите оценки.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) 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) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 4 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) За
резултатите от обучението по всички учебни предмети, изучавани в I клас,
се формира обща годишна оценка само с качествен показател.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 5 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Годишните
оценки по учебните предмети, изучавани във II - IV клас, се оформят от
учителя, като се отчитат знанията и уменията на учениците върху учебното
съдържание, изучавано през учебната година, при вземане предвид на
текущите оценки.
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 6 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Не се оформя
годишна оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" за
ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата
учебни срока.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 7 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Годишната
оценка по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" за ученици,
освободени по здравословни причини от изучаването му през един учебен
срок, е срочната оценка за учебния срок, през който учебният предмет е
изучаван.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 8 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Годишната
оценка на ученик, обучавал се в чужда държава, в която не се оформят
срочни оценки, се формира въз основа на текущите оценки по съответния
учебен предмет, признати при условията и по реда на § 5 от допълнителните
разпоредби на Закона за народната просвета, и/или на оценките по
съответния учебен предмет, получени в приемащото училище.
Чл. 23. ( В сила от учебната 2003/2004 г.) (1) Учителят лично вписва
поставените от него оценки в съответната задължителна училищна
документация.
(2) Сроковете за вписване на оценките в документацията по ал. 1 са:
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1. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) в деня
на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите
изпитвания;
2. до две седмици след провеждане на изпитването - за текущите оценки
от писмените изпитвания;
3. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) в деня
на оформянето им - за срочните и за годишните оценки.
Чл. 24. ( В сила от учебната 2003/2004 г.; изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в
сила от 15.09.2009 г.) (1) Окончателните оценки при завършване на основно
образование са годишните оценки по учебните предмети, изучавани в VIII
клас съгласно училищния учебен план.
(2) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.; изм.,
бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) В случаите по чл. 22, ал. 7 при
завършване на основно образование не се поставя окончателна оценка по
учебния предмет "Физическо възпитание и спорт".
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г ., в сила от учебната
2005/2006 г.) Окончателните оценки при завършване на средно образование
се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от годишните оценки
по учебните предмети, изучавани в гимназиалния етап от задължителната
подготовка,
от
задължителноизбираемата
подготовка
и
от
свободноизбираемата подготовка.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2005 г ., в сила от учебната
2005/2006 г.) Окончателните оценки при завършване на средно образование
по учебните предмети, които се изучават само в един клас от гимназиалния
етап, са годишните оценки за съответния клас.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.; изм.,
бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Не се формира окончателна оценка
по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" в случаите по чл. 22, ал.
7, когато не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на
гимназиалния етап.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.; изм.,
бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) В случаите по чл. 22, ал. 7, когато
не е формирана годишна оценка за един или повече класове на
гимназиалния етап, окончателната оценка по учебния предмет "Физическо
възпитание и спорт":
1. е годишната оценка по учебния предмет - когато предметът е
изучаван само в един от класовете на етапа;
2. се формира с точност до 0,01 като средноаритметична от оформените
годишни оценки по учебния предмет.
Раздел IV
Изпити в процеса на обучението
Чл. 25. (1) Изпитите в процеса на обучение са:
1. приравнителни;
2. за промяна на оценката;
3. (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) за
определяне на срочна оценка по учебен предмет;
4. (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) за
определяне на годишна оценка по учебен предмет.
(2) Изпитите по ал. 1 са успешно положени, когато оценката е не помалко от среден 3.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Чл. 26. (1) Приравнителни изпити се провеждат:
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1. при преместване на ученика в паралелка на същото или в друго
училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни
планове;
2. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) за
ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи, ако
действащият учебен план е различен от учебния план, по който ученикът е
започнал обучението си.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Учениците от I до VIII клас не полагат приравнителни изпити освен в
случаите, предвидени в наредбата по § 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за народната просвета.
Чл. 27. (1) Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:
1. поправителни изпити;
2. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) изпити
за промяна на годишна оценка - само за VIII клас и за класовете от
гимназиалния етап;
3. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) изпити
за промяна на окончателна оценка - само за гимназиалния етап.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Учениците имат право еднократно да се явят на изпити за промяна на
годишна оценка и/или за промяна на окончателна оценка, като общият брой
на изпитите за промяна на годишна оценка и за промяна на окончателна
оценка не може да е повече от три.
(3) За промяната на оценка по учебен предмет, който се изучава само в
един клас от гимназиалния етап, се допуска само полагане на изпита по ал.
1, т. 2.
Чл. 28. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 73 от 2009 г.,
в сила от 15.09.2009 г.; изм., бр. 70 от 2011 г.) (1) Поправителни изпити се
полагат от ученици, когато годишната им оценка по някой от учебните
предмети от задължителната или задължителноизбираемата подготовка е
слаб 2.
(2) (Нова - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Поправителни
изпити не се полагат от учениците в I-IV клас. Когато годишната оценка по
някои от учебните предмети е "слаб2" се организира допълнително обучение
в извънучебно време преди началото на следващата учебна година.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 2 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г. )
Поправителните изпити по ал. 1 се полагат върху учебното съдържание за
съответния клас и за съответния вид подготовка.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 3 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии.
(5) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г., изм., бр. 65 от 2005 г., в сила от
учебната 2005 - 2006 г.; предишна ал. 4 - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от
15.09.2009 г.) Редовните поправителни сесии са две и се провеждат до две
седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди
началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на
училището.
(6) (Нова - ДВ, бр. 70 от 2008 г.; предишна ал. 5 - ДВ, бр. 73 от 2009 г.,
в сила от 15.09.2009 г.; изм., бр. 70 от 2011 г.) Редовните поправителни
сесии за учениците от последния клас на прогимназиалния етап и от
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последния клас на гимназиалния етап са две и се провеждат до две седмици
след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на
учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 5, изм., бр. 70 от 2008 г.; предишна ал. 6 , изм. - ДВ, бр. 73 от
2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците, които по здравословни причини,
удостоверени с медицински документ, не са се явили на поправителни
изпити в сесиите по ал. 5, могат да се явят на допълнителна поправителна
сесия по ред, определен със заповед на директора на училището, но не покъсно от 10 октомври.
(8) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
предишна ал. 6, изм., бр. 70 от 2008 г.; предишна ал. 7 , изм. - ДВ, бр. 73 от
2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Учениците от последния гимназиален клас,
които имат оценка слаб 2 по учебни предмети от задължителната или
подготовка
на
редовните
и/или
на
задължителноизбираемата
допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни
изпити, могат да се явяват на поправителните изпити в януарска
поправителна сесия и в сесиите по ал. 5.
Чл. 29. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм., бр. 73 от 2009 г., в сила от
15.09.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 2006 г.) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след
приключване на учебните занятия съответно за VIII клас или за ХII клас, а
изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат след приключване
на учебните занятия за ХII клас.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Изпитът за промяна на годишна оценка се полага върху учебното
съдържание за съответния клас и за съответния вид подготовка.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Изпитът за промяна на окончателна оценка за гимназиалния етап се полага
върху учебното съдържание, изучавано в класовете от етапа.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Изпитите по ал. 1 се полагат по ред, определен със заповед на директора на
училището.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.; изм., бр. 70 от 2008 г.; изм., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Получената оценка на изпит за промяна на годишна или окончателна оценка
по ал. 1 е крайна. Когато получената оценка е слаб 2, ученикът се явява на
поправителен изпит по реда на чл. 28, ал. 4 - 8.
Чл. 29а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
доп., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1) Изпити за определяне на
срочна оценка се полагат от:
1. ученици, обучавани в дневна и във вечерна форма, чиито отсъствия от
учебни занятия не позволяват формиране на срочна оценка по съответния
учебен предмет;
2. ученици, обучавани в индивидуална форма.
(2) Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното
съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок.
(3) (Нова. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Не се полагат
изпити за определяне на срочна оценка за учениците от началния етап на
основно образование, обучавани в индивидуална или в самостоятелна форма
на обучение.
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Чл. 29б. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.;
доп., бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009
г., в сила от 15.09.2009 г.) Изпити за определяне на годишна оценка се
полагат от учениците, обучавани в индивидуална, задочна, самостоятелна,
кореспондентска или дистанционна форма.
(2) Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат върху
учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през
учебната година.
Чл. 29в. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) Изпитите по чл. 25, ал. 1 се провеждат от:
1. училищна комисия по организиране на изпита;
2. училищна комисия по оценяването.
(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се включват лица,
притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния
предмет, по който се провежда изпитът.
(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се включват лица, които заемат
длъжността "учител" в същото или в друго училище по учебния предмет, по
който се провежда изпитът.
(4) Комисиите по ал. 1, т. 2 се състоят най-малко от двама членове,
единият от които е председател.
Чл. 29г. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) За провеждане на изпитите по чл. 25, ал. 1 директорът на училището
издава заповед за определяне на комисиите по чл. 29а, ал. 1.
(2) В заповедта по ал. 1 се определят за всеки изпит датата на
провеждане, началният час, съставът на всяка комисия, срокът за изготвяне
на изпитните материали, времето и мястото за проверка на изпитните работи,
срокът и мястото за оповестяване на резултатите от изпита.
(3) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за
срока и мястото за оповестяване на резултатите се поставя на общодостъпно
място в училището най-късно три дни преди датата за провеждане на изпита.
Чл. 29д. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) Изпитите по чл. 25, ал. 1, с изключение на изпитите за промяна на
окончателна оценка, се провеждат като практически изпитвания по учебните
предмети:
1. физическо възпитание и спорт;
2. музика - за II - IV клас;
3. изобразително изкуство - за II - IV клас;
4. домашен бит и техника - II - IV клас;
5. учебна, лабораторна и по производствена практика - за
професионалната подготовка;
6. техническо чертане и други учебни предмети от професионалната
подготовка, по които текущите изпитвания са практически.
(2) Изпитите по чл. 25, ал. 1, с изключение на изпитите за промяна на
окончателна оценка, се провеждат в две части - писмена и устна, по
учебните предмети:
1. български език и литература - за II - IV клас;
2. чужди езици.
(3) Изпитите по чл. 25, ал. 1, с изключение на изпитите за промяна на
окончателна оценка, се провеждат в две части - писмена и практическа, по
учебните предмети:
1. музика и изобразително изкуство - за прогимназиалния етап;
2. информатика и информационни технологии.
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(4) Извън случаите по ал. 1, 2 и 3 изпитите по чл. 25, ал. 1 се провеждат
в писмена форма.
Чл. 29е. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) Продължителността на изпитите по чл. 25, ал. 1, с изключение на
изпитите за промяна на окончателна оценка, е:
1. за II - IV клас:
а) един астрономически час - за изпитите, които се провеждат в писмена
форма, и за писмената част от изпитите по чл. 29д, ал. 2 и 3;
б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от
спецификата на учебния предмет, но не повече от 20 минути - за устната
част от изпитите по чл. 29д, ал. 2;
в) един астрономически час - за изпитите, които се провеждат като
практически изпитвания, и за практическата част от изпитите по чл. 29д, ал.
3;
2. за прогимназиалния етап:
а) два астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена
форма, и за писмената част от изпитите по чл. 29д, ал. 2 и 3;
б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от
спецификата на учебния предмет, но не повече от 30 минути - за устната
част от изпитите по чл. 29д, ал. 2;
в) три астрономически часа - за изпитите, които се провеждат като
практически изпитвания, и за практическата част от изпитите по чл. 29д, ал.
3;
3. за гимназиалния етап:
а) три астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена
форма, и за писмената част от изпитите по чл. 29д, ал. 2 и 3;
б) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от
спецификата на учебния предмет, но не повече от 30 минути - за устната
част от изпитите по чл. 29д, ал. 2;
в) по преценка на училищната комисия по оценяването в зависимост от
спецификата на учебния предмет, но не повече от пет астрономически часа за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за
практическата част от изпитите по чл. 29д, ал. 3.
Чл. 29ж. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) Изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат като
практически изпитвания по учебните предмети:
1. физическо възпитание и спорт;
2. учебна, лабораторна и по производствена практика - за
професионалната подготовка;
3. техническо чертане и други учебни предмети от професионалната
подготовка, по които текущите изпитвания са практически.
(2) Изпитите за промяна на окончателна оценка се провеждат в две
части - писмена и практическа, по учебните предмети:
1. музика;
2. изобразително изкуство;
3. информатика;
4. информационни технологии.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 изпитите за промяна на окончателна
оценка се провеждат в писмена форма.
(4) Продължителността на изпитите за промяна на окончателна оценка
е:
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1. пет астрономически часа - за изпитите, които се провеждат в писмена
форма, и за писмената част от изпитите по ал. 2;
2. по решение на училищната комисия по оценяването в зависимост от
спецификата на учебния предмет, но не повече от шест астрономически часа
- за изпитите, които се провеждат като практически изпитвания, и за
практическата част от изпитите по ал. 2.
Чл. 29з. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) Крайната оценка от изпитите по чл. 25, ал. 1 се формира като
средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по
оценяването с точност до:
1. единица - за изпитите по чл. 25, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и по чл. 27, ал. 1, т.
1 и 2;
2. 0,01 - за изпитите за промяна на окончателна оценка.
(2) Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е
средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се
определя по реда на ал. 1.
(3) Крайната оценка от изпитите, които се провеждат в две части, е слаб
2, когато някоя от оценките по отделните части е слаб 2. В тези случаи
поправителният изпит се полага и в двете части.
Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.)
Глава трета
(Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2004 г.).
Глава четвърта
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ ЗАВЪРШВАНЕ НА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел I
Държавни изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация в професионалното образование
Чл. 40. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на
професионална квалификация по този раздел се полагат от лицата,
обучавани по програмите по чл. 10, ал. 3, т. 3 от Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО).
(2) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация са:
1. изпит по теория на професията и специалността;
2. изпит по практика на професията и специалността.
Чл. 41. (1) Държавните изпити за придобиване втора степен на
професионална квалификация се полагат след успешно завършен ХII клас.
(2) Държавните изпити за придобиване трета степен на професионална
квалификация се полагат след успешно завършен ХIII клас, а за професиите
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от област на образование "Изкуства", които се изучават в училищата по
изкуствата - след успешно завършен ХII клас.
Чл. 42. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на
професионална квалификация се провеждат по националните изпитни
програми по чл. 36 ЗПОО.
(2) В националните изпитни програми са определени изпитните теми и
критериите за оценяване на държавните изпити.
Чл. 43. (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1)
Държавните изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация се провеждат в три сесии:
1. (доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) през юни и/или
юли;
2. през септември;
3. през януари.
(2) Обучаваните, които желаят да положат държавни изпити, подават
заявление.
(3) Обучаваните могат да се явяват на неограничен брой изпитни сесии
до успешното полагане на държавните изпити.
Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
(1) Държавните изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация се провеждат в училището, в което е проведено обучението, а
когато училището е закрито или преобразувано - в училище, определено от
началника на съответния РИО.
(2) За организиране и провеждане на изпитите по чл. 40, ал. 2
директорът на училището издава заповеди.
(3) Най-късно три работни дни преди датата за провеждане на изпита
директорът обявява на общодостъпно място в училището датата, мястото и
началния час на всеки изпит, както и срока и мястото за оповестяване на
резултатите.
Чл. 44. (1) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Подготовката, организирането и провеждането на държавните изпити се
извършват от:
1. комисия по допускане до изпитите;
2. комисия по подготовка и организиране на изпитите;
3. комисия от квестори за изпита по теория;
4. комисия за оценяване на изпита по теория;
5. комисия за провеждане и оценяване на изпита по практика;
6. комисия за придобиване на професионална квалификация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Съставът на комисиите по ал. 2 за всеки изпит и срокът за изпълнение на
задълженията им се определят със заповед на директора на училището.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Комисията по ал. 2, т. 1:
1. взема решение за допускане до държавни изпити за съответната
сесия;
2. изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите до държавни изпити
и ги оповестява на общодостъпно място в училището.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Комисията по ал. 2, т. 2:
1. взема решение за мястото на провеждане на изпита;
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2. определя работното място на всеки ученик;
3. осигурява необходимата документация за работата на квесторите по
време на провеждане на изпита.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Комисията по ал. 2, т. 3 се определя за всяка професия и специалност, по
която ще се полага държавен изпит, като в състава й се включват лица,
които не са специалисти по съответната професионална подготовка.
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Комисиите по ал. 2, т. 4 и 5 се определят за всяка професия и специалност,
по която ще се полага държавен изпит, в съответствие с чл. 35 ЗПОО.
(8) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.) В
състава на комисията по ал. 2, т. 6 се включват председателите на комисиите
по ал. 2, т. 4 и 5.
(9) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Комисиите по ал. 2, т. 1 и т. 3 - 6 оформят решенията си в протоколи
съгласно държавното образователно изискване за документите за системата
на народната просвета.
Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1) (Доп. ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Държавният изпит по теория е
писмена разработка по изпитна тема или тест върху учебното съдържание от
задължителната професионална подготовка и е с продължителност до четири
астрономически часа.
(2) Обучаваните за една и съща професия и специалност в училището
полагат държавния изпит по ал. 1 по една и съща изпитна тема.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Изпитните билети се подготвят от комисията по оценяване на изпита по
теория в съответствие с националната изпитна програма по професията и
специалността.
(4) Във всички училища държавният изпит по ал. 1 за всички професии и
специалности се провежда на една и съща дата.
(5) Датите за провеждане на държавния изпит по ал. 1 и сроковете за
подаване на заявленията по чл. 43, ал. 2 за всяка сесия се определят в
началото на учебната година от министъра на образованието, младежта и
науката, а за училищата по изкуствата - от министъра на културата.
Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Оценяването на писмените работи се извършва от комисията по
оценяване на изпита по теория в съответствие с критериите, определени в
националната изпитна програма.
(2) Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва
оценката си в индивидуален протокол.
(3) За всяка писмена работа се изготвя рецензия.
(4) Оценката от държавния изпит по теория за всяка писмена работа се
формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на
комисията с точност до 0,01.
(5) Рецензията и оценката по чл. 46, ал. 4 се вписват от комисията върху
писмената работа.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Оценката от държавния изпит по теория е крайна. Когато получената оценка
е слаб 2, обучаваният може да се яви отново на държавния изпит.
(7) За резултатите от изпита комисията съставя протокол.
(8) Обучаваните могат да се запознаят с рецензията по ал. 3 за
писмената си работа.
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Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1)
Държавният изпит по практика е изпълнение на практическо задание.
(2) Държавният изпит по практика е с продължителност не повече от три
дни и не повече от шест астрономически часа дневно.
(3) (Изм., изцяло - ДВ, бр. 73 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) Всеки,
който полага държавния изпит по ал. 1, получава индивидуално или групово
практическо задание, в което се формулират критерии за оценяване в
съответствие с утвърдените такива в националните изпитни програми за
придобиване степен на професионална квалификация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Практическите задания се изготвят от комисията за провеждане и оценяване
на изпита по практика.
(5) Датите за провеждане на държавните изпити по практика и сроковете
за подаване на заявленията по чл. 43, ал. 2 за всяка сесия се определят в
началото на учебната година от директора на училището.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Комисията за провеждане и оценяване на изпита по практика наблюдава
изпълнението на практическото задание и може да се намеси само в
случаите на очевидна грешка, която води до злополука, изхабяване на
материали и повреда на техниката и инструментите.
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006
г.) Изпълнението на практическото задание се оценява от комисията за
провеждане и оценяване на изпита по практика в съответствие с критериите,
определени в националната изпитна програма.
(2) Всеки член на комисията оценява изпълнението на практическото
задание, като вписва оценката си в индивидуален протокол.
(3) Оценката от държавния изпит по практика за всяко практическо
задание се формира като средноаритметична, от индивидуалните оценки на
членовете на комисията с точност до 0,01.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2005 г., в сила от учебната 2005 - 2006 г.)
Оценката от държавния изпит по практика е крайна. Когато получената
оценка е слаб 2, обучаваният може да се яви отново на държавния изпит.
(5) За резултатите от изпита комисията съставя протокол.
(6) Обучаваните могат да се запознаят с резултатите от оценяването на
практическото си задание.
Раздел II
Изпити за придобиване на професионална квалификация в
професионалното обучение
Чл. 49. (1) Изпитите за придобиване на професионална квалификация в
професионалното обучение са:
1. държавни изпити за придобиване на степен на професионална
квалификация;
2. изпити за придобиване на професионална квалификация.
(2) Изпитите по ал. 1 могат да се полагат в неограничен брой изпитни
сесии до успешното полагане на държавните изпити.
Чл. 50. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на
професионална квалификация се полагат от:
1. обучаваните по програмите по чл. 10, ал. 3, т. 1 ЗПОО - за
придобиване на първа степен на професионална квалификация;
2. обучаваните по програмите по чл. 10, ал. 3, т. 2 ЗПОО - за
придобиване на втора степен на професионална квалификация;

17

3. лицата, навършили 16 години, обучавани по програмите по чл. 12, т. 4
ЗПОО - за придобиване четвърта степен на професионална квалификация;
4. лицата, навършили 16 години, обучавани по чл. 12, т. 6 ЗПОО - за
придобиване на първа, втора и трета степен на професионална
квалификация.
(2) Изпитите за придобиване на професионална квалификация се
полагат от:
1. обучаваните по програмите по чл. 10, ал. 3, т. 5 ЗПОО;
2. лицата, навършили 16 години, обучавани по програмите по чл. 12, т. 6
ЗПОО - за актуализиране или разширяване на придобита професионална
квалификация.
Чл. 51. (1) Държавните изпити за придобиване на степен на
професионална квалификация са:
1. изпит по теория на професията и специалността;
2. изпит по практика на професията и специалността.
(2) Изпитите за придобиване на професионална квалификация са:
1. по теория;
2. по практика.
(3) Продължителността на изпитите по ал. 1, т. 1 е до четири
астрономически часа и се определя с националните изпитни програми.
Чл. 52. (1) Учениците, обучавани за придобиване на степен на
професионална квалификация в училищата, полагат изпитите по чл. 51, ал.
1 в сесиите по чл. 43, ал. 1.
(2) За неуредените в този раздел отношения, свързани с провеждането
на изпитите по чл. 51, ал. 1 за учениците, обучавани за придобиване на
степен на професионална квалификация в училищата, се прилагат съответно
разпоредбите на раздел I от тази глава.
Чл. 53. (1) Подготовката, организацията и провеждането на изпитите по
чл. 51, ал. 1 за лицата, навършили 16 години, обучавани за придобиване на
степен на професионална квалификация в квалификационен курс, се
осъществява от обучаващата институция.
(2) Сесиите за полагане на изпитите по ал. 1 от лицата, навършили 16
години, обучавани за придобиване на степен на професионална
квалификация в квалификационен курс, се определят от обучаващата
институция, като първата от тях е не по-късно от 15 дни след приключване
на обучението.
(3) Оценяването при изпитите по ал. 1 се извършва от комисиите по чл.
35 ЗПОО.
(4) За неуредените в този раздел отношения, свързани с провеждането
на изпитите по ал. 1, се прилагат съответно разпоредбите на раздел I от тази
глава.
Чл. 54. (1) Организацията и съдържанието на изпитите по чл. 51, ал. 2
се
определят
от
обучаващата
институция
след
съгласуване
с
представителите на работодателите и на работниците.
(2) Комисиите за провеждане на изпитите се определят съгласно чл. 35
ЗПОО.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Когато професионалната подготовка се осъществява чрез обучение
по модули, за оценяването се прилагат съответно разпоредбите на тази
наредба.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
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§ 2. (1) Учениците, постъпили в IX клас през учебната 1999 - 2000 г., в
това число постъпилите през учебната 1998 - 1999 г. в клас с интензивно
изучаване на чужд език с прием след VII клас на профилирани гимназии,
профилирани и професионални паралелки в гимназии и в средни
общообразователни училища и с прием след VII клас в професионални
гимназии, техникуми и училища по изкуствата, които завършват успешно XII
клас през учебната 2002/2003 г., имат право по свое желание да положат
държавните зрелостни изпити по чл. 31, ал. 2.
(2) Организацията и оценяването на изпитите по ал. 1 се извършва по
реда на глава трета.
(3) Учениците по ал. 1 подават заявленията по чл. 34, ал. 3 за сесията
през май - юни в срок до 22 април 2003 г.
§ 3. До утвърждаване на националните изпитни програми по чл. 36
ЗПОО изпитните теми и критериите за оценяване на държавните изпити за
придобиване на степен на професионална квалификация в професионалното
обучение се определят от обучаващата институция.
§ 4. (1) Учениците по § 7а и 7б от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПОО полагат изпитите по § 7а, ал. 3 и по § 7б, ал. 2 от
същия закон по реда, действащ до приемане на тази наредба.
(2) Лицата по § 7в от преходните и заключителните разпоредби на ЗПОО
полагат изпитите по § 7в, ал. 2 от същия закон по досега действащия ред.
§ 5. Министърът на образованието, младежта и науката дава указания
по прилагането на тази наредба.
§ 6. Тази наредба се издава на основание чл. 16, т. 5 във връзка с чл. 17,
т. 4 от Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90
от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.; доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр.
153 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 от
2002 г., бр. 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.) и отменя Държавните
образователни изисквания за оценяване на държавните зрелостни изпити
(необн.).
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен
вестник" с изключение на раздел III от глава втора, който влиза в сила от
учебната 2003/2004 г.
Заключителна разпоредба към Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната
просвета, (ДВ, бр. 70 от 09.09.2011 г.)
§ 11. В чл. 28, ал. 6 от Наредба № 3 от 2003 г. за системата за
оценяване (обн., ДВ, бр. 37 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46
от 2004 г., бр. 65 от 2005 г., бр. 70 от 2008 г., бр. 11 и 73 от 2009 г.) думите
„12 клас" се заменят с „последния клас на прогимназиалния етап и от
последния клас на гимназиалния етап".
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НАРЕДБА № 4 ОТ 16.04.2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА
НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Издадена от министъра на образованието, младежта и науката, обн., ДВ, бр. 41 от
8.05.2003 г., в сила от 8.05.2003 г., попр., бр. 48 от 23.05.2003 г., изм. и доп., бр. 65 от
22.07.2003 г., в сила от 22.07.2003 г., бр. 47 от 1.06.2004 г., бр. 55 от 5.07.2005 г., бр. 47 от
9.06.2006 г., в сила от 9.06.2006 г., бр. 51 от 26.06.2007 г., бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила
от 14.09.2007 г., бр. 7 от 22.01.2008 г., бр. 27 от 11.03.2008 г., бр. 52 от 10.07.2009 г., бр.
42 от 4.06.2010 г., бр. 37 от 13.05.2011 г., бр. 70 от 9.09.2011 г., бр. 61 от 10.08.2012 г., бр.
24 от 12.03.2013 г., бр. 51 от 11.06.2013 г.
Библиотека закони - АПИС, т. 4, р. 1, № 9
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се определят държавните образователни изисквания за
документите за системата на народната просвета по чл. 16, т. 10 от Закона за народната
просвета (ЗНП).
Чл. 2. С държавните образователни изисквания за документите за системата на
народната просвета се определят:
1. предназначението, съдържанието, воденето и съхраняването на всеки документ;
2. условията и редът за приемане, отчитане и унищожаване на документи с
фабрична номерация;
3. условията и редът за създаване, утвърждаване, актуализиране и издаване на
документи.
Чл. 3. Документите, издавани или водени от институциите в системата на
народната просвета, се попълват на български език.
Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО, ВОДЕНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА
ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, ОБСЛУЖВАЩИТЕ
ЗВЕНА И ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Раздел I
Училища
Чл. 4. Държавните, общинските и частните училища издават или водят следните
документи:
1. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Книга за решенията на педагогическия съвет;
2. Книга за регистриране заповедите на директора;
3. Книга за контролната дейност на директора/помощник-директора;
4. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Книга за регистриране на
проверките на контролните органи на МОН;
5. Дневник за входяща кореспонденция;
6. Дневник за изходяща кореспонденция;
7. Книга за регистриране на дарения;
8. Свидетелство за дарение;
9. Летописна книга;
10. Книга за санитарното състояние;
11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Дневник за група, подготвителна група;
12. Дневник на група при целодневна организация на учебно- възпитателния
процес;
13. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверение за преместване на дете от
подготвителна група;
14. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверение за завършена подготвителна група;
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15. Удостоверение за завършен първи клас;
16. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
17. Книга за заповедите за храна;
18. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книга за движението на учениците от
социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища - интернати;
19. Книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст;
20. Материална книга за взетите учебни часове;
21. Дневник за I клас;
22. Дневник за II - IV клас;
23. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) Дневник за V - ХII клас;
24. Главна книга I - VIII клас;
25. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и
индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия,
професионална гимназия, професионално училище и професионален колеж;
26. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Личен картон за задочна и самостоятелна
форма на обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия,
професионално училище и професионален колеж;
27. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Личен картон за дневна, вечерна и
индивидуална форма на обучение по модули в професионална гимназия;
28. Личен картон за проведен курс за професионална квалификация или изпит за
придобиване на професионална квалификация;
29. Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни
зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация;
30. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за допускане на учениците до държавни
зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация;
31. Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит;
32. Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит;
33. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за допускане на учениците до изпити за
промяна на оценка;
34. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за удостоверяване на завършен
гимназиален етап;
35. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавен зрелостен изпит;
36. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните зрелостни
изпити за придобиване на средно образование;
37. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните изпити за
придобиване на професионална квалификация;
38. Удостоверение за преместване;
39. Удостоверение за завършен клас;
40. Удостоверение за професионално обучение;
41. Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование;
42. Удостоверение за завършен гимназиален етап;
43. Приложение към удостоверението за завършен гимназиален етап (за обучение
по модули);
44. Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап;
45. Свидетелство за основно образование;
46. Дубликат на свидетелство за основно образование;
47. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Свидетелство за положени изпити по чужд език;
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48. Свидетелство за професионална квалификация;
49. Приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по
модули);
50. Дубликат на свидетелство за професионална квалификация;
51. Свидетелство за правоспособност;
52. Свидетелство за правоспособност по заваряване;
53. Диплома за средно образование;
54. Приложение към дипломата за средно образование (за обучение по модули);
55. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Приложение към дипломата за средно образование
(за обучение в български училища, съгласно международни спогодби и споразумения и
за учениците, завършващи средно образование към Софийската и Пловдивската духовна
семинария);
56. Дубликат на диплома;
57. Регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на
образование и за придобита професионална квалификация;
58. Регистрационна книга на издадените дубликати на документи за завършена
степен на образование и за придобита професионална квалификация;
59. Сведение за организацията и дейността в училището за учебната година
(Списък - образец № 1);
60. Книга за резултатите от изпитите на учениците от самостоятелна или
индивидуална форма на обучение;
61. Ученическа лична карта;
62. Ученическа книжка;
63. Ученическа книжка за задочно обучение;
64. Колежанска книжка;
65. (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм., бр. 47 от 2004 г.);
66. (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Регистрационна книга за издадените
удостоверения;
67. (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Справка за успех по години и хорариум учебни
часове;
68. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) Характеристика на ученика;
69. (Нова - ДВ, бр. 52 от 2009 г.) Характеристика на ученика за завършена степен
на образование.
70. (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Удостоверение за завършен курс за ограмотяване
на възрастни;
71. (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Удостоверение за завършен курс за обучение на
възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за
класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование;
72. (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Уверение за участие в курс за ограмотяване на
възрастни;
73. (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Уверение за участие в курс за обучение на
възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за
класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) (1) Книгата за решенията на педагогическия
съвет е предназначена за вписване на решенията, взети на заседанията на педагогическия
съвет. Неразделна част от книгата е класьор с протоколите от заседанията.
(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните
реквизити:
1. титулна страница с наименование на министерството, вид, наименование и
местонахождение на институцията, наименование на документа "книга за решенията на
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педагогическия съвет", дати на започване и завършване на книгата;
2. празни страници с редове за нанасяне на решенията на педагогическия съвет.
(3) Решенията, взети от педагогическия съвет, се записват в протокол, воден за
всяко заседание от секретар, определен със заповед на директора. Решенията се вписват
в книгата на ръка със син или черен химикал най-късно до три работни дни след деня на
заседанието, подписват се от секретаря и директора и се подпечатват с кръглия печат на
институцията.
(4) Протоколът се класира в класьора най-късно до три работни дни след деня на
заседанието, подписва се от секретаря и директора и се подпечатва с кръглия печат на
институцията.
(5) Всеки протокол включва: пореден номер, като номерацията започва с № 1 от
началото на всяка учебна година; дневен ред на заседанието; отсъстващи членове на
педагогическия съвет и причините за отсъствието; обсъжданията по време на
заседанието; взетите решения. В началото на всяка учебна година в книгата се вписва
поименният списък на членовете на педагогическия съвет.
(6) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на
страниците на книгата.
(7) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията след приключването й
със срок постоянен.
Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Книгата за регистриране заповедите на
директора е предназначена за регистриране на всички видове заповеди, издадени от
директора на институцията. Оригиналите на издадените заповеди се класират в класьори,
които са неразделна част от книгата за регистриране заповедите на директора.
(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните
реквизити:
1. титулна страница с пълното наименование на министерството, вид,
наименование и местонахождението на институцията, наименованието на документа
"книга за регистриране заповедите на директора"; дати на започване и завършване на
книгата;
2. страници с редове, върху които се разчертават колони със следните
наименования: номер по ред; номер на заповед; дата на издаване; основанието за
издаване; относно (кратко описание на съдържанието); подпис на директора;
номерацията на заповедите започва от началото на всяка учебна година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Оригиналите на заповедите по ал. 1 се подреждат
по пореден номер на заповедта за година, съответстващ на номера на заповедта в
заповедната книга. Всяка заповед в книгата и в съответните класьори се подписва от
директора и се подпечатва с кръглия печат.
(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на
страниците на книгата.
(5) Книгата и класьорите с оригиналите на заповедите се водят от директора или от
длъжностно лице, определено със заповед на директора.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Със заповед на директора се определя мястото на
съхранение на книгата до приключването й и на класьорите със заповедите. Книгата по
ал. 1 се съхранява 5 години в архива на институцията след приключването й, а
класьорите - 50 години в архива на институцията.
Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Книгата за контролната дейност на
директора (помощник-директора) е предназначена за регистриране контролната дейност
на директора (помощник-директора) на институцията. Към книгата се прилага класьор,
който е неразделна част от нея и в който се класират констативните протоколи от
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направените проверки, подписани от директора и проверявания служител.
(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните
реквизити:
1. титулна страница с наименованието на министерството, вид, наименование и
местонахождение на институцията, наименованието на документа "книга за контролната
дейност на директора/помощник-директора", дати на започване и завършване на книгата;
2. празни страници с редове за регистриране на контролната дейност.
(3) Директорът и помощник-директорът водят отделни книги.
(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на
страниците на книгата.
(5) Книгата се съхранява от директора/помощник-директора до приключването й, а
в архива на институцията - 5 години.
Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Книгата за регистриране
на проверките на контролните органи на Министерство на образованието и науката
(МОН) е предназначена за регистриране ревизионната дейност на контролните органи на
МОН.
(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните
реквизити:
1. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) титулна страница с
наименованието на министерството, вид наименование и местонахождение на
институцията, наименованието на документа "книга за регистриране проверките на
контролните органи на МОН", дати на започване и завършване на книгата;
2. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) празни страници с редове за
регистриране проверките на контролните органи на МОН; книгата се води от
длъжностните лица, осъществяващи контрола; към книгата се прилага и класьор, в който
се класират констативните протоколи от направените проверки, регистрирани в книгата.
(3) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на
страниците на книгата.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й и на класьора с констативните протоколи. Те се съхраняват в архива на
институцията 5 години след приключването им.
Чл. 9. (1) Дневникът за входяща кореспонденция (ЕДСД) е предназначен за
регистриране на входящата кореспонденция.
(2) Към дневника има класьор с кореспонденцията. Класьорът е неразделна част от
входящия дневник.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно
ЕДСД.
(4) Входящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със
заповед на директора.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора се определя мястото на
съхранение на дневника до приключването му и на класьора с входящата
кореспонденция. Дневникът и класьорът се съхраняват в архива на институцията 5
години след приключването им.
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Дневникът за изходяща кореспонденция
(ЕДСД) е предназначен за регистриране на изходящата кореспонденция. В дневника се
регистрират и удостоверенията за преместване на учениците (децата).
(2) Към дневника има класьор с копия от кореспонденцията, подредени в
последователност, еднаква с тази в дневника. Класьорът е неразделна част от изходящия
дневник.
(3) (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Графичното оформление на дневника е съгласно
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ЕДСД.
(4) Изходящият дневник и класьорът се водят от длъжностно лице, определено със
заповед на директора.
(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до
приключването му и на класьора с изходяща кореспонденция. Дневникът и класьорът се
съхраняват в архива на институцията 5 години след приключването им.
Чл. 11. (1) Книгата за регистриране на даренията е предназначена за регистриране
на всички видове дарения, постъпващи в институциите.
(2) Към книгата за дарения като неразделна част се прилага и класьор със
свидетелства за даренията.
(3) Книгата за регистриране на даренията е с номенклатурен номер 3-67, състои се
от корица - твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:
1. корица - наименование на министерството; наименование на документа "книга
за регистриране на даренията"; наименование и местонахождение на институцията;
2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на
документа "книга за регистриране на даренията"; наименование и местонахождение на
институцията, дати на започване и завършване на книгата;
3. страница - указание за водене на книгата;
4. страници - текст: "страница № ...", антетка с колони със следните наименования:
№ по ред; дата; данни за дарителя; вид на дарението (описва се); количество; на
стойност; воля на дарителя; № и дата на счетоводния документ; подпис на председателя
на комисията; подпис на директора.
(4) Книгата се води от председателя на комисията по даренията, определена за
съответната финансова година със заповед на директора.
(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
нейното приключване и се съхранява в архива на институцията, със срок постоянен.
Чл. 12. (1) Свидетелството за дарение се издава в два еднообразни екземпляра един за дарителя и един за класьора към книгата за регистриране на дарения.
Институциите самостоятелно определят графичното оформление и организират
отпечатването на свидетелствата за дарение.
(2) Свидетелството за дарение съдържа следните реквизити: наименование на
държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождението на институцията; наименование на документа "свидетелство за
дарение"; номер и дата, съответстващи на регистрационния номер и датата на дарението
от книгата за регистриране на даренията; данни за дарителите - физически лица: трите
имена и постоянен адрес; за дарителите - юридически лица: пълното наименование,
адрес на седалището; описание на вида на дарението; количеството на дарението;
стойността на дарението; волята на дарителя; подпис на дарителя; име, фамилия и
подписи на председателя на комисията по даренията и на директора на институцията;
кръгъл печат.
(3) Класьорът със свидетелствата за дарения е неразделна част от книгата за
регистриране на даренията, води се от председателя на комисията по даренията,
определена със заповед на директора за всяка финансова година.
(4) Класьорът със свидетелствата за дарения се съхранява заедно с книгата за
регистриране на дарения. Срок на съхранение - постоянен.
Чл. 13. (1) Летописната книга на институцията е предназначена за регистриране и
отразяване на важни моменти, събития и факти от историята и развитието на
институцията през учебните години.
(2) Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните
реквизити:
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1. титулна страница - наименованието на министерството; вид, наименование и
местонахождение на институцията; наименование на документа "летописна книга"; дати
на започване и завършване на книгата;
2. страници - редове за отразяване и вписване на важни моменти, събития и факти
от историята и развитието на институцията през учебните години.
(3) Институцията самостоятелно определя графичното оформление и броя на
страниците на книгата.
(4) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед
на директора.
(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.
Чл. 14. (1) Книгата за санитарното състояние е предназначена за регистриране на
контролната дейност на органите на Хигиенно-епидемиологичния институт.
(2) Книгата се издава по образец, утвърден от министъра на здравеопазването.
Води се от длъжностното лице, изпълняващо контролната дейност.
(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й. Книгата се съхранява в архива 5 години след приключването й.
Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 51 от 2007 г., бр. 37 от 2011 г.)
Дневникът за група/подготвителна група е предназначен за група, включително
подготвителна в детската градина и в училище, както и за ресурсните центрове за
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дневникът е с номенклатурен номер 3-5, състои се
от корица - твърда подвързия и страници. Има следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) корица - наименование на министерството;
наименование на документа "дневник на ............ група/подготвителна група", оставено
свободно място за попълване вида на групата; място за вписване на учебната година; вид,
наименование, местонахождение и адрес на институцията; дати на започване и
завършване на дневника;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) титулна страница - наименование на
министерството; наименование на документа "дневник на .......... група/подготвителна
група", оставено свободно място за попълване вида на групата; място за вписване на
учебната година; вид, наименование, местонахождение и адрес на институцията; дати на
започване и завършване на дневника; трите имена и подписите на учителите в групата;
подпис на директора; кръгъл печат;
3. страница със съдържание и указание за водене на дневника;
4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) страници с общи сведения за децата: трите имена на
детето, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, страница и номер от записа в
книгата за подлежащи на задължително обучение (нанася се само за децата от
подготвителна група), данни за допълнителни дейности извън държавните
образователни изисквания, данни за родителите: трите имена, адрес, телефон за връзка с
родителите, фамилно име и телефон на личния лекар на детето; информация за
преместване на детето: номер и дата на удостоверението за преместване и номер и дата
на уведомителното писмо до общината;
5. страница със седмично разписание, срещи с родителите;
6. страници със сведения за присъствието на децата по месеци (от септември до
август вкл.);
7. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) страници с резултатите от предучилищната
подготовка по образователни направления за всяко дете: име, презиме и фамилия на
детето, ЕГН, месторождение, резултати по образователни направления, номер и дата на
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удостоверението за завършена подготвителна група, имена, фамилии и подписи на
учителите в подготвителната група;
8. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 42 от 2010 г.) страници - месечно
планиране на възпитателно-образователните дейности по образователни направления,
утвърдено от директора; седмично разписание по образователни направления;
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници с редове за вписване бележки на
учителите, класния ръководител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Дневникът се води от учителите, преподаващи в
групата или подготвителната група, и се заверява от директора. След приключване на
учебната година учителите в групата или подготвителната група предават дневника на
директора.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до
приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години след
приключването му.
Чл. 16. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 51 от 2007 г.) Дневник на група
при целодневна организация на учебно-възпитателния процес е предназначен за групи в
интернат, полуинтернат, общежитие или за дейностите от целодневната организация на
учебния процес в училище, за ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности,
както и за извънучилищните педагогически учреждения. В дневника се записва
информацията за учебно-възпитателния процес в една група за една учебна година.
(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-63, състои се от корица - твърда
подвързия, и страници. Дневникът е със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на министерството,
наименование на документа "дневник на група при целодневна организация на
учебно-възпитателния процес", вида на групата, за учебната година, вид, пълно
наименование и местонахождение на институцията;
2. титулна страница корица - наименование на министерството, наименование на
документа "дневник на група при целодневна организация на учебно-възпитателния
процес", вида на групата, за учебната година, вид, пълно наименование и
местонахождение на институцията; име, фамилия и подпис на възпитателите и на
директора; кръгъл печат;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница с указание за водене на дневника със
следния текст: "В страниците със седмичното разписание на възпитателните дейности се
записват проведените дейности: за самоподготовка; занимания по интереси и
организиран отдих и спорт.";
4. страница със съдържание на дневника;
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - общи сведения за детето/ученика:
пореден номер, трите имена на детето/ученика; месторождение; постоянен адрес; ЕГН;
основание за приемане; дата на постъпване в групата; сведения за
родителите/настойниците: трите имена на родителите/настойниците, адрес и телефони
на родителите/настойниците; трите имена, адрес и телефон на лицето, при което
детето/ученикът пребивава в почивните дни и по време на ваканциите; клас, паралелка и
училище; име и фамилия, служебен и домашен телефон на класния ръководител; дата на
постъпването в групата; дата на напускането на групата;
6. страници - сведения за общия брой на отсъствията на децата/учениците от
групата по месеци: пореден номер, трите имена на детето/ученика; отделни графи за
месеците от септември до август, в които се вписва броят на основателните и
неоснователните отсъствия за месеца;
7. страници - годишна програма за възпитателната работа, утвърдена от директора;
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8. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - седмично разписание на възпитателните
дейности по дни от седмицата (от понеделник до неделя); отсъстващи деца/ученици,
причини; подпис на възпитателя;
9. (отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.).
(3) Дневникът се води от възпитателя на групата.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до
приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията 5 години след
приключването му.
Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за преместване на дете от
подготвителна група е предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска
градина или в училище и преместващи се в подготвителна група в друга детска градина
или в друго училище.
(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-97, състои се от две страници със
следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) първа страница - наименование на министерството;
вид, наименование и местонахождение на институцията, която го издава; наименование
на документа "удостоверение за преместване на дете от подготвителна група"; изходящ
номер и дата на издаване; трите имена на детето; ЕГН; месторождение; учебна година на
обучението в подготвителната група; текст "Издава се в уверение на това, че детето е
посещавало подготвителната група от ...... до ...... (дата) и е записано в книгата на
подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на страница ........,
№ ..."; имена, фамилии и подписи на учителите и директора на институцията; кръгъл
печат на институцията;
2. втора страница - празна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за преместване на дете от
подготвителна група се регистрира в изходящия дневник на институцията, описва се в
дневника на групата на страницата с резултатите по образователни направления за
детето и в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна
възраст.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за преместване на дете от
подготвителна група се съхранява в приемащата институция.
Чл. 18. (В сила от учебната 2004/2005 г. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.
37 от 2011 г.) Удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или в
училища е предназначено за деца, посещавали подготвителна група в детска градина или
в училища.
(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-19, състои се от две страници със
следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) първа страница - наименованието на държавата по
Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение
на институцията; наименование на документа "удостоверение за завършена
подготвителна група"; регистрационен номер и дата на издаване; трите имена на детето;
ЕГН; месторождение; текст "Завърши подготвителна група през ...... учебна година"; име,
фамилия и подпис на директора, кръгъл печат;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г., бр. 37 от
2011 г.) втора страница - редове, в които се описват динамиката в развитието на детето,
както готовността или недостатъчната му подготовка за постъпване в първи клас и
препоръки за насочване на детето към подходящи форми за допълнителна работа; текст:
"След завършване на подготвителна група в детска градина или в училище детето е с
достатъчна готовност/с недостатъчна готовност за постъпване в първи клас."; име,
фамилия и подпис на директора, кръгъл печат.
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(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за завършена
подготвителна група в детската градина или в училище се регистрира в
регистрационната книга за издадените удостоверения, подпечатва се с кръглия печат на
институцията върху подписа на директора.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 37 от 2011 г.) Дубликат на
удостоверението се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният
документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на
удостоверението се издава върху оригинално удостоверение за завършена подготвителна
група, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст: "дубликат", под който
се полага подписът на директора и кръгъл печат. Дубликатът се регистрира в
регистрационната книга за издадените удостоверения.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за завършена подготвителна
група или дубликатът се съхранява от родителя (настойника) на детето.
Чл. 19. (1) Удостоверение за завършен първи клас се издава на ученици,
завършили първи клас.
(2) Удостоверението за завършен първи клас е с номенклатурен номер 3-23, състои
се от две страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименованието на държавата по Конституция; наименование
на министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование
на документа "удостоверение за завършен първи клас"; регистрационен номер и дата на
издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; учебна
година на завършване на първи клас; обща годишна оценка с думи; текст: "Въз основа на
успешно завършен първи клас ученикът(чката) преминава във втори клас"; име, фамилия
и подпис на класния ръководител и директора; текст: "Оценката се записва с думи "отличен", "мн. добър", "добър", "задоволителен", и съответства на шестобалната
система, при която най-високата оценка е отличен 6, а най-ниската положителна - среден
3.";
2. втора страница - празна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Удостоверението за завършен първи клас се
регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Дубликат на удостоверението за завършен първи
клас се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналният документ е изгубен,
унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен
първи клас се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни
букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл
печат. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените удостоверения.
(5) Удостоверението за завършен първи клас/дубликатът на удостоверението за
завършен първи клас се съхранява от родителя (настойника) на ученика.
Чл. 20. (1) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование се
издава на ученици, успешно завършили четвърти клас.
(2) Удостоверението за завършен начален етап на основно образование е с
номенклатурен номер 3-25, съдържа две страници със следните реквизити:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., доп., бр. 42 от 2010 г.) първа страница наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид,
наименование и местонахождение на училището; наименование на документа
"удостоверение за завършен начален етап на основно образование"; регистрационен
номер и дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН,
месторождение; форма на обучение; учебна година на завършване на началния етап на
основното образование - IV клас; текст: "Годишни оценки по изучаваните учебни
предмети в IV клас", текст: "Задължителна подготовка"; колона с наименованията на
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учебните предмети и две празни колони с редове за нанасяне на оценките с думи и
цифри; текст: "Задължителноизбираема подготовка", под текста три празни колони с
редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри;
текст "Свободноизбираема подготовка", под текста три празни колони с редове за
нанасяне на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име,
фамилия и подпис на класния ръководител и директора; текст: "Дава право за
продължаване на обучението"; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобалната
система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.";
2. втора страница - празна.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За училищата по изкуствата на първа страница от
удостоверението се добавя и текст "Специална подготовка"; три празни колони с редове
за нанасяне на учебните предмети и оценките с думи и цифри.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 47 от 2006 г.) Удостоверението
за завършен начален етап на основно образование се регистрира в регистрационната
книга за издадените удостоверения.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверението за
завършен начален етап на основно образование се издава след подадена молба в
случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за
ползване. Дубликатът на удостоверението за завършен начален етап на основно
образование се издава върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл на
бланката с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на
директора и кръгъл печат.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен начален
етап на основно образование/дубликатът на удостоверението се съхранява от
притежателя.
Чл. 21. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 51 от 2007 г.) Книгата за
заповедите за храна е предназначена за регистриране на заповедите на директора за броя
на заприходените на столово хранене деца и ученици от детските градини и от
специалните училища от интернатен тип.
(2) Книгата съдържа страници със следните реквизити: заповеди за храна по дни с
данни, записани с думи и цифри за: брой заприходени за храна (закуска, обяд и вечеря)
според заявка с подпис на учителя/възпитателя; брой столуващи с право на храна; брой
купони за храна; подпис на домакина и на директора; кръгъл печат.
(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед
на директора, ежедневно се заверява с подписа на директора и се подпечатва с кръглия
печат на институцията.
(4) Институциите самостоятелно определят графичното оформление и броя на
страниците на книгата.
(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията до следващата
финансова ревизия.
Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книгата за движението на учениците от
социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища-интернати е
предназначена за водене на отчет на учениците от постъпването им в
социално-педагогическия интернат и във възпитателното училище-интернат до
напускането им.
(2) Книгата e с номенклатурен номер 3-64, състои се от корица - твърда подвързия,
и страници. Книгата е със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) корица и титулна страница - наименование на
министерството; наименование на документа "книга за движението на учениците от
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социално-педагогическите интернати и от възпитателните училища - интернати"; вид,
наименование и местонахождение на институцията; дати на започване и завършване на
книгата;
2. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) страница - указание за водене на книгата с текст:
"Учениците се вписват по реда на настаняването им; за всяка учебна година се съставя
отделна номерация; всяка поправка в книгата се заверява от директора.";
3. (изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) страници сведения за ученика: пореден номер, трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, пол,
клас; сведения за родителите (настойниците): трите имена, адреси, месторабота и
телефони; адрес и телефони на МКБППМН, предложила настаняването; име, адрес и
телефони на инспектора от Детската педагогическа стая; информация при настаняване на
ученика: номер и дата на съдебното решение; номер и дата на настанителното писмо от
МОН; дата на постъпване и номер на удостоверението за преместване; информация при
преместване и прекратяване на настаняването: основание; номер и дата на протокола от
педагогическия съвет; номер и дата на писмото за преместване/прекратяване; номер и
дата на удостоверението за преместване; номер и дата на съобщението за преместване;
информация за бягствата на ученика от социално-педагогическия интернат или от
възпитателното училище - интернат: дата и час на регистриране на бягството; дата и час
на уведомяването на РПУ; номер и дата на писмото до РПУ/НС "Полиция"; дата на
връщане; брой дни в бягство; други отсъствия на ученика от социално-педагогическия
интернат или от възпитателното училище-интернат: дата, основание.
(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед
на директора.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията със срок
постоянен.
Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Книгата за подлежащите на задължително
обучение деца до 16-годишна възраст е предназначена за водене на отчет на деца от
задължителната училищна възраст в подготвителните групи в детските градини и в
подготвителните и другите класове в училищата до навършване на 16-годишна възраст
на детето.
(2) Книгата е с номенклатурен номер 3-18, съдържа корица - твърда подвързия, и
страници. Книгата е със следните реквизити:
1. корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на
документа "книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна
възраст"; родени през ..........; вид, наименование и местонахождение на институцията;
2. страница - указание за водене на книгата с текст: "Децата се вписват в книгата
по години на раждане, по реда на записването им. За всяка година се съставя отделна
номерация. След списъка се оставя достатъчно място за записване на придошлите от
други училища, родени пред същата година. Ученици, преместени в училището по време
на учебната година, се вписват в книгата до три дни след приемането им. Данните за
учениците се актуализират всяка учебна година най-късно до десет дни след започване
на учебната година.";
3. страници - деца, родени през ....... година; антетка с колони със следните
наименования: пореден номер; трите имена на детето; пол; ЕГН; месторождение; адрес
по местоживеене; място за попълване на съответната учебна година, възраст на детето в
години; място за попълване на класа и паралелката за съответната учебна година и
възраст на детето; данни за дошлите от други училища: населеното място и
институцията, откъдето идва; номер и дата на документа за постъпване; данни за
преместилите се в други училища: номер и дата на документа за преместване и връщане;
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данни за родителя/настойника на детето: трите имена, ЕГН, адреса по местоживеене.
(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед
на директора. Децата се вписват в книгата по години на раждане. За всяка година на
раждане се съставя отделна номерация. След последния в списъка на родените през
дадената година деца се оставя място, в което да могат да се вписват и постъпили деца от
други институции, родени през същата година.
(4) Всяко дете до 16-годишна възраст, постъпило в институцията, се записва в
книгата в срок до три дни. Данните за всяко дете се актуализират най-късно до десет дни
след започване на учебната година.
(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията 5 години.
Чл. 24. (1) Материалната книга за взетите учебни часове е предназначена за
вписване на темите на преподаденото учебно съдържание за всеки час и всеки ден от
учебната година, във всяка паралелка. Книгата служи за контрол на изпълнението на
учебните планове и учебни програми и на нормите за задължителна преподавателска
работа в институциите.
(2) Материалната книга е с номенклатурни номера, както следва: 3-93 - до 24
паралелки, и 3-95 - до 30 паралелки. Двата вида материални книги са с еднакви
реквизити. Книгата съдържа корица - твърда подвързия, и листа. Книгата е със следните
реквизити:
1. корица и титулна страница: наименованието на министерството; наименование
на документа "материална книга за взетите учебни часове"; през ... учебна година; вид,
наименование и местонахождение на институцията;
2. страница - указание за водене с текст: "Внасянето от учителя на темата на урока
за всеки учебен час в книгата и заверяването на книгата от директора е ежедневно.
Учителят се подписва под темата на урока за всеки учебен час.";
3. страница - дата и ден от седмицата; пореден учебен ден; поредна учебна
седмица; ред за клас и паралелка; ред за учебен предмет; ред за фамилия на учителя;
място за записване темата на урока и полагане подписа на учителя от първи до седми
час; място за записване на отсъстващите за деня учители и причините за отсъствието,
както и данни за заместващите ги учители (лектори); номер и дата на документа, с който
е определен заместникът на отсъстващия учител; подпис на директора и кръгъл печат;
съдържанието на страницата се повтаря върху всички следващи страници до края на
книгата.
(3) Дневното разписание на часовете и фамилиите на учителите, които преподават
в тях, се вписват в книгата от длъжностно лице, определено със заповед на директора.
Книгата се води от учителите и се заверява с подписа на директора и кръгъл печат.
Внасянето на учебното съдържание от учителите в книгата и заверяването й от
директора е ежедневно.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията до
следващата финансова ревизия.
Чл. 25. (1) Дневникът за I клас е книга, в която се вписва информацията за
учебната дейност в една паралелка за една учебна година.
(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-14, съдържа корица - твърда подвързия,
и страници. Книгата е със следните реквизити:
1. корица - наименование на министерството; наименование на документа
"дневник за първи клас"; място за попълване на: класа, учебната година, пълното
наименование и местонахождение на институцията;
2. титулна страница - с наименованието на министерството; наименованието на
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документа "дневник ........."; място за вписване на класа, паралелката, вида и
наименованието и местонахождението на институцията, имената, фамилията и
подписите на класния ръководител и директора; кръгъл печат;
3. страница - съдържание и указания за воденето на дневника;
4. страница - седмично разписание за първия и втория срок; редове за вписване на
данни за проведени срещи с родителите;
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) страници - общи сведения за учениците: номер по
ред; трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, страница и
номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение деца,
данни за избраните от ученика задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка,
извънкласни дейности на ученика; данни за един от родителите (настойника) на ученика:
трите имена, адрес; телефони за връзка с родителите, фамилно име и телефон на личния
лекар на ученика; информация за преместване на ученика: номер и дата на
удостоверението за преместване; номер и дата на уведомителното писмо до общината;
6. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис от
учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите
ученици за учебен час; бележки относно дисциплината на учениците; място за нанасяне
данни за изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците пренесени и за седмицата;
7. страници - резултатите от общообразователната подготовка на всеки ученик съдържа: име, презиме и фамилия и номер в класа на ученика, резултати от
общообразователната подготовка (задължителна подготовка, задължителноизбираема и
свободноизбираема подготовка); данни за допълнително проведено индивидуално
обучение; сведение за отсъствията (извинени и неизвинени) за първия учебен срок и за
годината; годишен резултат; регистрационен номер и дата на удостоверението за
завършен първи клас; подпис на класния ръководител;
8. страници - организационни бележки.
(3) Дневникът се води от класния ръководител и всеки учител, който преподава в
класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника на
директора.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до
приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5
години.
Чл. 26. (1) Дневникът за II - IV клас е книга, в която се вписва информацията за
учебно-възпитателния процес в една паралелка за една учебна година.
(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-16, съдържа корица - твърда подвързия,
и страници. Дневникът е със следните реквизити:
1. корица - наименование на министерството, наименование на документа
"дневник за ........."; оставено свободно място за попълване на класа, паралелката; вид,
наименование и местонахождение на институцията;
2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на
документа; вид, наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и
подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат на институцията; съдържание
и указание за водене на дневника; списък на учебните предмети и име, фамилия и
подпис на учителите, които ги преподават в класа;
3. страница - седмично разписание за първия и втория срок; редове за вписване на
данни за проведени срещи с родителите;
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 42 от 2010 г.) страници - общи сведения за
учениците: трите имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, в
кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и номер от
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записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; данни за
избраните от ученика: задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка,
извънкласни дейности на ученика; име и фамилия на един от родителите (настойника) на
ученика, адрес, телефони за връзка; фамилно име и телефон на личния лекар на детето;
информация за преместване на ученика: регистрационен номер и дата на
удостоверението за преместване и номер и дата на съобщението за записване;
5. страници - седмично разписание по дни и часове; място за полагане подпис на
учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите
ученици за учебен час; бележки относно дисциплината на учениците; място за нанасяне
данни за изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците пренесени и за седмицата;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) страници - сведение от обучението на всеки ученик:
оценки от задължителна подготовка, задължителноизбираема и свободноизбираема
подготовка за първи и втори срок, разграфени по месеци; годишни оценки, резултати от
допълнителната работа; отсъствия (извинени и неизвинени): за първи срок и за годината;
проведена индивидуална работа с ученика; годишен резултат (завършва); подпис на
класния ръководител;
7. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) страници - годишен успех на учениците от класа:
номер на ученика в класа, трите имена на ученика, годишни оценки по предмети от
задължителната подготовка, задължителноизбираемата и свободноизбираемата
подготовка (с думи и цифри), резултати след приключване на учебната година
(завършва), отсъствия за годината (извинени, неизвинени); регистрационен номер и дата
на удостоверението за завършен начален етап на основно образование;
8. страници - наложени и отменени наказания на учениците, организационни
бележки.
(3) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава
в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника
на директора.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до
приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5
години.
Чл. 27. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 61 от 2012 г.) Дневникът за V - ХII
клас е книга, в която се вписва информацията за учебно-възпитателния процес в една
паралелка за една учебна година. Дневникът е предназначен за V - ХII клас и за
професионални паралелки с прием след средно образование в професионални гимназии,
училища и колежи.
(2) Дневникът е с номенклатурен номер 3-87, състои се от корица - твърда
подвързия, и страници. Дневникът е със следните реквизити:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на министерството;
наименование на документа "дневник"; класа, паралелката, учебната година; профил,
професия, специалност; вид, наименование, местонахождение на институцията;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) титулна страница - наименование на
министерството; наименование на документа "дневник"; класа, паралелката, учебната
година; профил, професия, специалност; профилиращи предмети за съответния клас; вид,
наименование и местонахождението на институцията; име, фамилия и подпис на класния
ръководител и директора; кръгъл печат;
3. страници - съдържание; указания за водене на дневника;
4. страница - списък на учебните предмети, име, фамилия и подпис на учителите,
които преподават в класа;
5. страници - седмично разписание за първия и втория срок; място за нанасяне
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данни за проведени срещи с родителите; график за планирани класни работи;
6. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - общи сведения за учениците: трите
имена на ученика, ЕГН, месторождение, домашен адрес и телефон, за коя година е в този
клас, в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и
номер от записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; данни за
избраните от ученика: профил, задължителноизбираема и свободноизбираема
подготовка; извънкласни дейности; име и фамилия на един от родителите (настойника)
на ученика, адрес, телефони за връзка; фамилно име и телефон на личния лекар на
детето; информация за преместване на ученика: номер и дата на удостоверението за
преместване; номер и дата на съобщението за записване;
7. страници - текущи и срочни оценки на учениците за първи и втори учебен срок,
разграфени по календарни месеци;
8. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис на
учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите
ученици за учебен час; бележки по домашната работа; бележки относно дисциплината на
учениците; място за запис за зададена домашна работа; място за нанасяне данни за
изпратени съобщения до родителите; сведение за отсъствията на учениците - пренесени
и за седмицата;
9. страници - сведение от обучението на всеки ученик: страници с оценки от
задължителна, профилирана, задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка
за първи и втори срок; годишни оценки; сведения за отсъствията на учениците - за първи
срок и за годината, извинени и неизвинени; записване на резултат след приключване на
учебните занятия;
10. страници - оценки от поправителни изпити: номер по ред; трите имена; учебен
предмет; първа, втора и допълнителна сесия; резултати от поправителните изпити;
11. страници - наложени и отменени наказания на учениците, основания, номер на
заповедта;
12. страници - проведена индивидуална работа с учениците;
13. страници за организационни бележки.
(3) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава
в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника
на директора.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до
приключването му, след което дневникът се съхранява в архива на институцията 5
години.
Чл. 27а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) За специфичните цели и изисквания на
образователно-възпитателния процес в училищата по чл. 26, т. 9, 10 и 12 от Закона за
народната просвета могат да бъдат използвани допълнителни дневници с реквизити,
утвърдени съответно от министъра на физическото възпитание и спорта и от министъра
на културата.
Чл. 28. (1) Главната книга I - VIII клас служи за вписване на годишните оценки на
всички ученици от I до VIII клас с изключение на учениците, постъпили в VIII клас в
СОУ и професионални гимназии с прием след VII клас, за които се попълват лични
картони.
(2) Главната книга е с номенклатурен номер 3-12 и съдържа корица - твърда
подвързия, и страници. Книгата е със следните реквизити:
1. корица и титулна страница - наименование на министерството, наименование на
документа "главна книга за учениците от I до VIII клас"; учебни години, за които се води
книгата; вид, наименование и местонахождение на институцията;
2. страница - указание за водене на книгата;
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3. страници - антетка с колони със следните наименования: учебна година; клас;
пореден номер; трите имена на ученика; ЕГН; място на раждане; адрес; оценки по
учебни предмети с думи и цифри; отсъствия - извинени и неизвинени; годишен резултат
- завършва, остава; номер на протокола от поправителни изпити; резултати от
поправителни изпити по сесии, предмети и оценки с думи и цифри; резултати след
изпита - завършва, остава; успех, с който завършва основно образование с думи и цифри;
забележка.
(3) Книгата се води от длъжностно лице, определено със заповед на директора, въз
основа на данните на учениците, съдържащи се в дневниците на класовете за текущата
учебна година.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й, след което книгата се съхранява със срок постоянен.
Чл. 29. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп., бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 61 от
2012 г.) Личният картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ,
гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и
професионален колеж е документ, който съдържа информация за резултатите от
обучението на ученика от IХ до ХII клас. Лични картони се попълват и за учениците,
постъпили в VIII клас в СОУ и професионалните гимназии с прием след VII клас. Лични
картони се попълват и за учениците, приети след VI или VII клас за обучение по
професии с придобиване на първа степен на професионална квалификация, както и за
учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно
образование.
(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-51, има следните реквизити:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) първа страница наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на
институцията; снимка на ученика; кръгъл печат; наименование на документа "личен
картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в СОУ, гимназия,
профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и
професионален колеж"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане; месторождение;
ЛНЧ, гражданство; адреса по местоживеене и домашния телефон; годината на
утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си; "документи
при постъпване": удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно образование,
удостоверение за преместване, диплома за средно образование; класа, паралелката,
учебната година, в която ученикът е записан; вида на подготовката (непрофилирана,
профилирана) или професията/специалността; име, фамилия и подпис на класния
ръководител и директора; кръгъл печат върху подписа на директора; данни за
документите, които са издадени от институцията на ученика: диплома за средно
образование, празни редове за вписване на други видове документи (удостоверение за
завършен гимназиален етап, свидетелство за основно образование, свидетелства за
професионална квалификация), като всеки записан документ се заверява с подписа на
директора и печата на институцията; текст "На всички издадени документи се записва
вид на документа, серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на издаване";
дата на приключване на личния картон и предаването му в архива на
институцията ..........; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора,
кръгъл печат;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - резултати от обучението на ученика за
една учебна година: вида на подготовката (непрофилирана, профилирана, професия,
специалност); форма на обучение; класа; паралелката; учебната година; антетка с колони
със следните наименования: номер по ред; учебни предмети; оценките с думи и цифри от
задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и
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годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри
от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с
думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна
подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; антетка
с колони за вписване на успеха от свободноизбираемата подготовка (СИП) със следните
колони: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за
първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; отсъствия (извинени и
неизвинени): за първи срок и за годината; редове за вписване профилиращите предмети;
годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния
гимназиален клас, съгласно протокол № се допуска до явяване на зрелостни, държавни
зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл
печат;
3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) страница - класа, паралелката,
учебната година, в която ученикът е записан; антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; учебни предмети; оценките с думи и цифри от
задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и
годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри
от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с
думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна
подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема подготовка; антетка
с колони за вписване на успеха от свободноизбираемата подготовка (СИП) със следните
колони: номер по ред, наименование на учебните предмети и оценки с думи и цифри за
първи, втори срок и годишни оценки; годишен хорариум; отсъствия (извинени и
неизвинени): за първи срок и за годината; редове за вписване профилиращите предмети;
годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния
гимназиален клас, съгласно протокол № се допуска до явяване на държавни зрелостни
изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име,
фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; дата на
приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име,
фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.) страница
- "Успех от приравнителни изпити": антетка с колони със следните наименования: номер
поред; наименованието на учебните предмети; оценката с думи и цифри по класове;
подпис на директора под резултатите за всеки клас; кръгъл печат; "Успех от изпитите за
промяна на оценката"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
наименование на учебните предмети; успех с думи и цифри от изпитите (по класове, за
гимназиален етап) и от поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката;
подпис на директора под резултатите за всеки клас; кръгъл печат; "Успех от
поправителните изпити след последния гимназиален клас"; антетка с колони със
следните наименования: номер по ред; наименованието на учебните предмети; успех с
думи и цифри по сесии; учебни години и видове подготовка; текст: "В резултат на
успешно положени поправителни изпити ....., съгласно протокол № .... се допуска до
явяване на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора на институцията,
кръгъл печат на училището; "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с
колони за вписване на: номер по ред; наименование на учебните предмети; годишни
оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка с думи и цифри;
общ хорариум; подпис на директора под резултатите и кръгъл печат на училището;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 7 от 2008 г.) страници -
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"Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и/или държавните изпити за
придобиване на професионална квалификация": антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната
година и оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия и
кръгъл печат на училището; "Успех от допълнително положени държавни зрелостни
изпити (изпитите се изписват, когато оценката е не по-слаба от среден 3)": антетка с
колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети;
сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; подпис на директора под
резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на училището; "Успех за дипломата за средно
образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с колони
със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; оценки
с думи и цифри по учебни години и съответния клас и по видове подготовки (ЗП или
профилирана подготовка или ЗИП); успех от изпитите за промяна на оценката (за
класове и гимназиален етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка
(ЗП или профилирана и ЗИП); подписи на класния ръководител и директора под всяка
колона с оценки; кръгъл печат под всяка колона с оценки;
6. (предишна т. 5, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница - "Успех за
дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
наименование на учебните предмети; оценки с думи и цифри по учебни години и
съответния клас и по видове подготовки (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех
от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки
и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); подписи на
класния ръководител и директора под всяка колона с оценки; кръгъл печат на училището
под всяка колона с оценки;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница "Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
наименование на учебните предмети; степен на професионална квалификация;
окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП), за съответната
степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора
под всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г., изм. и доп., бр. 52 от
2009 г.) страница - "Издадени документи": наименование на документа "свидетелството
за основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни
за ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство, форма на обучение,
текст: "През учебната ........ година завърши основно образование с общ успех: ........ (с
думи и цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас":
"задължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план, две
празни колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри;
"задължителноизбираема подготовка": три празни колони с редове за вписване на
наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; "свободноизбираема
подготовка": три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните
предмети и оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и
директора; кръгъл печат на училището;
9. (предишна т. 8, изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) страница
- "Издадени документи": снимка на ученика; печат на училището; наименование на
документа "диплома за средно образование"; серия и номер; регистрационен номер, дата
на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство;
през ........ г.; завърши ... (вид, пълно наименование и местонахождение на училището);
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вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма на обучение;
срок на обучение; с общ успех ... (с думи и цифри); текст: "С решение на училищната
зрелостна комисия (протокол № .... от ........ г.) придобива средно образование";
"задължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план;
колони с празни редове за вписване оценките с думи и цифри, общ хорариум;
"задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна професионална
подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните
предмети, оценките с думи и цифри и общ хорариум; "непрофилирана и/или
задължителноизбираема професионална подготовка"; четири празни колони с редове за
вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия
хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири празни колони с редове за вписване
на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум;
10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - "Издадени документи" - текст:
"Държавни зрелостни изпити"; оценки с думи и цифри от "задължителни държавни
зрелостни изпити" по български език и литература и втория задължителен държавен
зрелостен изпит по предмет, избран от ученика; текст "допълнително положени
държавни зрелостни изпити"; три колони с редове за вписване на успешно положените
допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и цифри срещу всеки от тях;
име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на
училището; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално
обучение"; разделителна линия; снимка на ученика; кръгъл печат; наименование на
документа "свидетелство за професионална квалификация"; серия и номер;
регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН,
месторождение,
ЛНЧ, гражданство; през година ........ завърши ........ (наименование и
местонахождение на институцията); форма на обучение; срок на обучение; текст: "С
решение на комисията за придобиване на професионална квалификация (протокол № ....
от .... г.) придобива ....... (с думи) степен на професионална квалификация по
професия ........, специалност ........"; "Оценки от държавните изпити за придобиване на
професионална квалификация": "теория на професията"; колони с празни редове за
вписване оценките с думи и цифри; "практика на професията"; колони с празни редове за
вписване оценките с думи и цифри; "оценки от изучаваните учебни предмети от
професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на
наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум
учебни часове; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл
печат на училището; текст: "Не дава право за продължаване на образованието";
11. (нова - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) последна страница: клас, наложени наказания,
заличени наказания, подпис на класен ръководител.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон
до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията
със срок постоянен.
Чл. 30. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп., бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 61 от
2012 г.) Личният картон за задочна и самостоятелна форма на обучение в СОУ, гимназия,
профилирана гимназия, професионална гимназия, професионално училище и
професионален колеж е книжно тяло, в което се записва информацията за учебния
процес за един ученик от IХ до ХII клас и за учениците, приети в професионалните
училища, гимназии и колежи след средно образование.
(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-48, има следните реквизити:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп., бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2008 г.)
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първа страница: наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на институцията; снимка и подпис на ученика; кръгъл печат;
наименованието на документа: "личен картон за задочна и самостоятелна форма на
обучение в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия,
професионално училище и професионален колеж"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на
раждане; месторождение; ЛНЧ, гражданство; адрес по местоживеене; домашен телефон;
година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си;
"документи при постъпване" - данни за: удостоверение за завършен клас, свидетелство за
основно образование, удостоверение за преместване, диплома за средно образование;
класа, паралелката, учебната година, в която ученикът е записан; вида на подготовката
(непрофилирана, профилирана) или професията/специалността; име, фамилия и подпис
на класния ръководител и директора; кръгъл печат; данни за документите, които са
издадени от институцията на ученика: диплома за средно образование, празни редове за
вписване на други видове документи (удостоверение за завършен гимназиален етап,
свидетелство за основно образование, свидетелства за професионална квалификация);
подписа на директора и кръгъл печат на реда на всеки издаден документ; текст: "На
всички издадени документи се записва вид на документа, серия, фабричен номер,
регистрационен номер и дата на издаване"; дата на приключване на личния картон и
предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния
ръководител и директора, кръгъл печат;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) страници - резултати от
обучението на ученика за една учебна година: вида на подготовката (непрофилирана,
профилирана, професия, специалност); формата на обучение; класа; паралелката;
учебната година; антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни
предмети/модули; оценките с думи и цифри по изпитни сесии от: задължителна
подготовка (ЗП) или профилирана подготовка и оценките (с думи и цифри) от
поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема подготовка
(ЗИП), оценки с думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от
задължителна подготовка или профилирана подготовка и задължителноизбираема
подготовка; редове за нанасяне на профилиращите предмети, годишния резултат
(завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас,
съгласно протокол № .... се допуска до явяване на държавни изпити и/или до държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на
класния ръководител и директора; кръгъл печат;
3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) страница - класа, паралелката,
учебната година, в която ученикът е записан, дата на записване; вида на подготовката
(непрофилирана, профилирана) или професията и специалността; форма на обучение;
име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; резултати от
обучението на ученика за една учебна година: антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; учебни предмети (модули); оценките с думи и цифри от:
задължителна подготовка (ЗП) или профилирана подготовка от редовната,
поправителните сесии и годишната оценка; оценки с думи и цифри от
задължителноизбираема подготовка (ЗИП) от редовната, поправителните сесии и
годишната оценка; годишен хорариум от задължителна подготовка или профилирана
подготовка и задължителноизбираема подготовка; редове за нанасяне на профилиращите
предмети, годишния резултат (завършва, остава, ще полага поправителни изпити за
последния гимназиален клас, съгласно протокол № ....... се допуска до явяване на
държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния ръководител и
директора; кръгъл печат; дата на приключване на личния картон и предаването му в
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архива на институцията; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора,
кръгъл печат;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница текст:
"Успех от приравнителните изпити": антетка с колони със следните наименования:
номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценката с думи и цифри по
класове; текст "Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със
следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули;
оценка с думи и цифри от изпитите (по класове и за гимназиалния етап) и от
поправителните изпити на изпитите за промяна на оценката; под всяка колона: подпис на
директора и кръгъл печат на училището; текст: "Успех от поправителните изпити след
последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по
ред; наименование на учебните предмети/модули; оценка с думи и цифри по: сесии,
учебни години и видове подготовка; текст: "В резултат на успешно положени изпити,
собствено и фамилно име на ученика, съгласно протокол № ....... се допуска до явяване
на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на
училището; текст: "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка с колони със
следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули;
годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове; окончателна оценка; общ
хорариум; под всяка колона подпис на директора, кръгъл печат на училището;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница текст
"Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и/или държавните изпити за
придобиване на професионална квалификация": антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната
година; оценката с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия;
кръгъл печат на училището; "Успех от допълнително положени държавни зрелостни
изпити (изпитите се изписват, когато оценка е не по-слаба от среден 3)": антетка с
колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети;
сесията и учебната година; оценката с думи и цифри; подпис на директора под
резултатите от всяка сесия; кръгъл печат на училището; текст: "Успех за дипломата за
средно образование и/или за свидетелството за професионална квалификация"; антетка с
колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните
предмети/модули; оценки с думи и цифри по учебни години и съответния клас и по
видове подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех от изпитите за промяна
на оценката (по класове и за гимназиалния етап); окончателни оценки и общ хорариум
по вид подготовка (ЗП или профилирана/ЗИП) за дипломата; подписи на класния
ръководител и директора под всяка колона с оценки; кръгъл печат на училището под
всяка колона с оценки;
6. (предишна т. 5, доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) страница
"Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
наименование на учебните предмети/модули; оценки с думи и цифри по учебни години и
за съответния клас и по видове подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех
от изпитите за промяна на оценката (по класове и за гимназиалния етап); окончателни
оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана/ЗИП); подписи на
класния ръководител и директора и кръгъл печат на училището под всяка колона с
оценките;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница
"Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
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наименование на учебните предмети/модули; степен на професионална квалификация;
окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП) за съответната
степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора
под всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г., изм. и доп., бр. 52 от
2009 г.) страница "Издадени документи": наименование на документа "Свидетелство за
основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за
ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; форма на обучение,
текст: "През учебната ..." "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII
клас:"; "задължителна подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план,
две празни колони с редове за вписване на оценките с думи и цифри;
"задължителноизбираема подготовка": три празни колони с редове за вписване на
наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; "свободноизбираема
подготовка": три празни колони за вписване на наименованията на учебните предмети и
оценките с думи и цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора;
кръгъл печат на училището;
9. (нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи": снимка на
притежателя на документа; кръгъл печат на училището; наименование на документа
"Диплома за средно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на
издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство;
през ....... г. завърши ........ (вид, наименование и местонахождение на училището); вид
подготовка (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма на обучение; срок
на обучение; с общ успех ....... (с думи и цифри); текст: "С решение на училищната
зрелостната комисия (протокол № .... от ...... г.) придобива средно образование";
"задължителна подготовка": наименованията на учебните предмети по учебен план;
колони с празни редове за вписване на оценките с думи и цифри и общия хорариум;
"задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна професионална
подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните
предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия хорариум; "непрофилирана и/или
задължителноизбираема професионална подготовка"; четири празни колони с редове за
вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия
хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири празни колони с редове за вписване
на наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия
хорариум;
10. (нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи" - текст: "Държавни
зрелостни изпити"; оценки с думи и цифри от "задължителни държавни зрелостни
изпити" по български език и литература и втория задължителен държавен зрелостен
изпит по предмет, избран от ученика; текст: "допълнително положени държавни
зрелостни изпити"; три колони с редове за вписване на успешно положените
допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и цифри срещу всеки от тях;
име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на
училището; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за професионално
обучение"; разделителна линия; снимка на ученика; кръгъл печат на училището;
наименование на документа: "Свидетелство за професионална квалификация"; серия;
номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена,
ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ........ г. завърши ........ (наименование
и местонахождение на институцията); форма на обучение; срок на обучение; текст: "С
решение на комисията за придобиване на професионална квалификация (протокол № ....
от .... г.) придобива ........ (с думи) степен на професионална квалификация по
професия ......., специалност ........"; "оценки от държавните изпити за придобиване на
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професионална квалификация" - теория на професията, празни редове за вписване
оценките с думи и цифри; практика на професията: празни редове за вписване оценките с
думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети/модули от
професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на:
наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия
хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат на
училището; текст: "Не дава право за продължаване на образованието".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон
до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията
със срок постоянен.
Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп., бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 61 от
2012 г.) Личният картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение по
модули в професионална гимназия и професионален колеж е книжно тяло, в което се
записват резултатите от обучението на ученик от VIII клас при прием след VII клас, IХ ХII клас и след средно образование в професионалните училища, гимназии и колежи при
обучение по модули.
(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-52, има следните реквизити:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) първа
страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на
институцията; снимка и подпис на ученика; кръгъл печат; наименованието на документа:
"личен картон за дневна, вечерна и индивидуална форма на обучение в професионална
гимназия и професионален колеж за обучение по модули"; трите имена на ученика; ЕГН;
дата на раждане; месторождение; ЛНЧ, гражданство; адрес по местоживеене; домашен
телефон; година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал
обучението си; "документи при постъпване": удостоверение за завършен клас;
свидетелство за основно образование; удостоверение за преместване; диплома за средно
образование; класа, паралелката, учебна година, в която ученикът е записан;
професията/специалността; име, фамилия и подпис на класния ръководител и директора;
кръгъл печат; данни за документите, които са издадени от институцията на ученика:
диплома за средно образование, празни редове за вписване на други видове документи
(удостоверение за завършен гимназиален етап, свидетелство за основно образование,
свидетелства за професионална квалификация); подписа на директора и кръгъл печат на
реда на всеки издаден документ; текст: "На всички издадени документи се записва вид
на документа, серия, фабричен номер, регистрационен номер и дата на издаване"; дата на
приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията; име,
фамилия и подпис на класния ръководител и директора, кръгъл печат;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страници - резултати от обучението
на ученика за една учебна година: професия, специалност; форма на обучение; класа;
паралелката; учебната година; антетка с колони със следните наименования: номер по
ред; учебни предмети (модули); оценките с думи и цифри от задължителна подготовка
(ЗП) или профилирана подготовка за първи, втори срок и годината и оценките (с думи и
цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри от задължителноизбираема
подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с думи и цифри от
поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна подготовка и
задължителноизбираема подготовка; "успех от свободноизбираемата подготовка" антетка с колони със следните наименования: номер по ред, наименование на учебните
предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки; годишен
хорариум; антетка за извинените и неизвинените отсъствия с колони със следните
наименования: за първи срок и за годината; годишният резултат ........ (завършва, остава,

24

ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас, съгласно протокол № ...
се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или до държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и подпис на класния
ръководител и директора; кръгъл печат;
3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) страница - класа, паралелката,
учебната година, в която ученикът е записан, дата на записване; професията и
специалността; форма на обучение; име, фамилия и подпис на класния ръководител и
директора; кръгъл печат; резултати от обучението на ученика за една учебна година:
антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети (модули);
оценките с думи и цифри от: задължителна подготовка (ЗП) за първи, втори срок и
годината и оценките (с думи и цифри) от поправителните изпити, оценки с думи и цифри
от задължителноизбираема подготовка (ЗИП) за първи и втори срок и годината, оценки с
думи и цифри от поправителните изпити; годишен хорариум от задължителна
подготовка и задължителноизбираема подготовка; "успех от свободноизбираемата
подготовка" - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, наименование
на учебните предмети и оценки с думи и цифри за първи, втори срок и годишни оценки;
годишен хорариум; антетка за извинените и неизвинените отсъствия с колони със
следните наименования: за първи срок и за годината; годишният резултат ........
(завършва, остава, ще полага поправителни изпити за последния гимназиален клас,
съгласно протокол № ... се допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или до
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация); име, фамилия и
подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; дата на приключване на
личния картон и предаването му в архива на институцията; име, фамилия и подпис на
класния ръководител и директора, кръгъл печат;
4. (предишна т. 3, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница текст:
"Успех от приравнителните изпити": антетка с колони със следните наименования:
номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; оценката с думи и цифри по
класове; под всяка колона подпис на директора и кръгъл печат на училището; текст
"Успех от изпитите за промяна на оценката"; антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модули; успех с думи
и цифри от изпитите (по класове и за гимназиалния етап) и от поправителните изпити на
изпитите за промяна на оценката; текст: "Успех от поправителните изпити след
последния гимназиален клас"; антетка с колони със следните наименования: номер по
ред; наименование на учебните предмети/модули; успех с думи и цифри по сесии,
учебни години и видове подготовка; текст: "В резултат на успешно положени
поправителни изпити, собствено и фамилно име на ученика, съгласно протокол № .... се
допуска до явяване на държавни зрелостни изпити и/или държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на директора;
кръгъл печат на училището; текст: "Успех от свободноизбираемата подготовка"; антетка
с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните
предмети/модули; годишни оценки с думи и цифри по учебни години и класове;
окончателна оценка с думи и цифри; общ хорариум; подпис на директора и кръгъл печат
на училището под всяка колона с резултатите;
5. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.) страници
- текст: "Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и държавните изпити за
придобиване на квалификация по професия"; антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети/модулите; сесия,
учебна година; оценка с думи и цифри; подпис на директора под резултатите от всяка
сесия и кръгъл печат на училището; текст: "Успех от допълнително положени държавни
зрелостни изпити (изпитите се изписват, когато оценката е не по-слаба от среден 3)";
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антетка с колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните
предмети/модулите; сесията и учебната година и оценката с думи и цифри; подпис на
директора под резултатите от всяка сесия; кръгъл печат на училището; "Успех за
дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
наименование на учебните предмети/модулите; оценки с думи и цифри по учебни
години/клас и видове подготовки (ЗП или ЗИП); успех от изпитите за промяна на
оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки и общ хорариум по вид
подготовка (ЗП или ЗИП); под всяка колона подпис на класния ръководител и директора,
кръгъл печат;
6. (предишна т. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) страница
"Успех за дипломата за средно образование и/или за свидетелството за професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
наименование на учебните предмети/модули; оценки с думи и цифри по учебни години и
за съответния клас и по видове подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); успех
от изпитите за промяна на оценката (за класове и гимназиален етап); окончателни оценки
и общ хорариум по вид подготовка (ЗП или профилирана подготовка/ЗИП); подписи на
класния ръководител и директора и кръгъл печат на училището под всяка колона с
оценките;
7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница
"Окончателни оценки и общ хорариум за свидетелството за професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
наименование на учебните предмети/модули; степен на професионална квалификация;
окончателни оценки и общ хорариум по вид подготовка (ЗПП и ЗИП) за съответната
степен на професионална квалификация; подписи на класния ръководител и директора
под всяка колона за съответната степен; кръгъл печат на училището;
8. (предишна т. 7, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г., изм. и доп., бр. 52 от
2009 г.) страница "Издадени документи": наименование на документа "Свидетелство за
основно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за
ученика: трите имена, ЕГН и месторождение, ЛНЧ, гражданство; форма на обучение;
текст: "През учебната ........ г. завърши основно образование с общ успех: ........ (с думи и
цифри)"; "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас:"; "задължителна
подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план, две празни колони с
редове за вписване на оценките с думи и цифри; "задължителноизбираема подготовка":
три празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети и
оценките с думи и цифри; "свободноизбираема подготовка": три празни колони с редове
за вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име,
фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат на училището;
9. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени
документи"; снимка на притежателя; кръгъл печат на училището; наименование на
документа "Диплома за средно образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата
на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство;
през ....... г. завърши ........ (вид, пълно наименование и местонахождение на училището);
вид подготовка (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма на обучение;
срок на обучение; с общ успех ....... (с думи и цифри); текст: "С решение на училищната
зрелостна комисия (протокол № .... от ...... г.) придобива средно образование"; текст:
"задължителна подготовка": наименования на учебните предмети по учебен план;
колони с празни редове за вписване на оценките с думи и цифри и общия хорариум;
текст: "задължителноизбираема подготовка": "профилирана или задължителна
професионална подготовка"; четири празни колони с редове за вписване на
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наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум;
"непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка"; четири
празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките
с думи и цифри и общия хорариум; текст: "свободноизбираема подготовка"; четири
празни колони с редове за вписване на наименованията на: учебните предмети, оценките
с думи и цифри и общия хорариум;
10. (отм., предишна т. 9, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница
"Издадени документи"; текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с думи и цифри от
"задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и литература и втория
задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от ученика; текст
"допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с редове за вписване
на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и
цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора;
кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за
професионално обучение"; разделителна линия; наименование на документа
"Приложение към дипломата за средно образование (за професионално обучение по
модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика:
трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; "задължителна професионална
подготовка": четири празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните
предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подпис на
директора, кръгъл печат на училището;
11. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени
документи"; снимка на притежателя на документа; кръгъл печат на училището;
наименование на документа: "Свидетелство за професионална квалификация"; серия;
номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН,
месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г.; завърши ........ (наименование и
местонахождение на институцията); форма на обучение; срок на обучение; текст: "С
решение на комисията за придобиване на професионална квалификация (протокол № ....
от .... г.) придобива ........ (с думи) степен на професионална квалификация по
професия ......., специалност ......."; текст: "оценки от държавните изпити за придобиване
на професионална квалификация" - теория на професията: колони с празни редове за
вписване на оценките с думи и цифри; "практика на професията": колони с празни
редове за вписване на оценките с думи и цифри; темата на дипломната работа и оценката
от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните
образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия и оценката с
думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети/модули от
професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване на:
наименованията на учебните предмети/модули, оценките с думи и цифри и общия
хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора, кръгъл печат на
училището;
12. (нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница "Издадени документи"; наименование на
документа "Приложение към свидетелството за професионална квалификация (за
обучение по модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на
свидетелството за професионална квалификация: данни за ученика: трите имена, ЕГН и
месторождение, ЛНЧ, гражданство; текст: "задължителна професионална подготовка":
четири празни колони с редове за вписване на наименованията на модулите, оценките с
думи и цифри и общия хорариум; име, фамилия и подписи на класния ръководител и
директора; кръгъл печат на училището.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от класния ръководител.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на личния картон

27

до приключването му, след което личният картон се съхранява в архива на институцията
със срок постоянен.
Чл. 32. (1) Личен картон за проведен курс за професионална квалификация или
изпит за придобиване на професионална квалификация е книжно тяло, в което се
записват резултатите от курса на обучение и положените изпити.
(2) Личният картон е с номенклатурен номер 3-50Б, има следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на министерството;
наименование и местонахождение на институцията; кръгъл печат на институцията;
снимка на лицето; подпис; наименование на документа "личен картон"; данни за лицето:
трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство, дата на раждане, месторождение, адрес по
местоживеене; домашен телефон; година на утвърждаване на учебния план, по който
обучаваният е започнал обучението си; "документи при постъпване": удостоверение за
завършен клас; свидетелство за основно образование; диплома за средно образование,
удостоверение за професионално обучение; наименование и адрес на институцията,
която е издала документа; наименованието и вида на курса за придобиване степен на
професионална квалификация или професионално обучение и за явяване на изпити за
придобиване на професионална квалификация; дата на записване; име, фамилия и
подпис на директора/ръководителя; кръгъл печат; данни за документите, които са
издадени от институцията: удостоверение за професионално обучение, номер и година
на издаване; име, фамилия на директора/ръководителя; подпис и печат; свидетелство за
професионална квалификация, серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване;
име, фамилия и подпис на директора/ръководителя и кръгъл печат на институцията; дата
на приключване на личния картон и предаването му в архива на институцията ........; име,
фамилия и подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - наименование на институцията, провела
курса; наименованието на курса; продължителност на курса в дни и месеци; общ брой
часове ......., от които часове за теоретично и за практическо обучение; антетка с колони
за вписване на изучаваните учебни предмети/модули и хорариума (брой часове); общ
брой отсъствия на лицето; антетки за резултатите от държавните изпити за придобиване
степен на професионална квалификация и от изпитите за придобиване на професионална
квалификация с колони със следните наименования: учебни предмети и оценки с думи и
цифри (I, II и III явяване); под всяка колона подпис на директора/ръководителя и кръгъл
печат;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Издадени документи" - снимка на
лицето; печат; наименование на документа "свидетелство за професионална
квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за лицето:
трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; през година ........; завърши .........;
наименование и местонахождение на институцията; форма на обучение; срок на
обучение; текст: "С решение на комисията за придобиване на професионална
квалификация, протокол № .... от ........ дата придобива (с думи) ........ степен на
професионална квалификация по професия ........, специалност ........"; текст: "оценки от
държавните изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория и
практика, празни редове за вписване оценките с думи и цифри; темата на дипломната
работа и оценката от защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит
съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по
професии и оценката с думи и цифри; текст: "оценки от изучаваните учебни предмети
(модули) от професионалната подготовка": четири празни колони с редове за вписване
на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия
хорариум учебни часове;
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - текст: "Издадени документи", текст
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"избираема професионална подготовка" - четири празни колони с редове за вписване на:
наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри и общия
хорариум; име, фамилия и подписи на председателя на комисията за придобиване на
професионална квалификация и директора/ръководителя, печат; наименование на
документа: "удостоверение за професионално обучение"; регистрационен номер; дата на
издаване; данни за лицето: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство и месторождение
през ........ година завърши квалификационен курс за професионално обучение по
програма ... ... за (част от професия, актуализиране, разширяване на професионалната
квалификация), професия, специалност, проведен в ........ (наименование на обучаващата
институция); форма на обучение, срок на обучение, текст: "оценки от изпитите" съгласно
протокол на комисията № .... от дата ........; оценки с думи и цифри от изпитите по теория
и практика; текст: "справка за изучаваните учебни предмети (модули)" - две празни
колони за вписване на: наименованията на учебните предмети (модули), оценките с думи
и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подписи на председателя на
изпитната комисия и директора/ръководителя на институцията; кръгъл печат; текст: "Не
дава право за продължаване на образованието."
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Личният картон се води от ръководителя на курса.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора/ръководителя се
определя мястото на съхранение на личния картон до приключването му, след което
личният картон се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.
Чл. 33. (1) Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни
зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация се изготвя от класния ръководител на
паралелката.
(2) Докладът е с номенклатурен номер 3-77. Състои се от две страници със
следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на
министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на
документа "Доклад на класния ръководител за допускане на учениците до държавни
зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация"; учебна година; клас, паралелка; сесия;
брой на учениците в класа; текст: "Да се допуснат до държавни зрелостни изпити за
придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация следните ученици:"; антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на предметите, за
които ученикът е подал заявление за допускане до държавни зрелостни изпити и/или до
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, от трета до шеста
колона: български език и литература; втори задължителен държавен зрелостен изпит
(предмет/цикъл от предмети); допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и
(предмет/и или цикъл от предмети); шеста колона "държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация";
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница: антетка с колони
със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика; наименование на
предметите, за които ученикът е подал заявление за допускане до държавни зрелостни
изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; от
трета до шеста колона: български език и литература; втори задължителен държавен
зрелостен изпит (предмет/и или цикъл от предмети); допълнителен/ни държавен/ни
зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); шеста колона "държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация"; име, фамилия и подпис на
класния ръководител; дата.
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(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Докладът се изготвя от класния ръководител въз
основа на успеха на учениците, вписан в личните им картони и заявленията им.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Докладът се ползва по образец в електронен вид.
Всяка страница се разпечатва. Класният ръководител и директорът подписват края на
всяка страница, полага се кръглият печат на училището.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Докладът се съхранява 5 години на място,
определено със заповед на директора.
Чл. 33а. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) (1) Протокол за допускане на учениците до
изпити за промяна на оценката се попълва от комисията, която определя кои ученици са
допуснати до изпити за промяна на оценката.
(2) Протоколът за допускане на учениците до изпити за промяна на оценката е с
номенклатурен номер 3-79А и има следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа "Протокол за допускане на
учениците до изпити за промяна на оценката"; номер и дата на протокола; учебната
година; сесията; дата на провеждане на заседанието; № и дата на заповедта за
назначаване на комисията; състав на комисията - трите имена на председателя и на
членовете на комисията; текст: "проведе заседание за разглеждане на заявленията за
допускане на учениците до изпити за промяна на оценката"; имена на отсъстващи
членове на комисията;
2. страница - текст: "Комисията реши: допуска до изпит за промяна на оценката:";
антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на
ученика; учебен предмет, за който ученикът е подал заявление; трите имена и подпис на
председателя; имена, фамилии и подписи на членовете на комисията; трите имена и
подпис на директора; кръгъл печат на училището.
(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.
(4) Протоколите се съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия
протоколите се прошнуроват.
(5) Протоколът се ползва по образец в електронен вид. Всяка страница се
разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края на всяка страница,
полага се кръглият печат на училището.
(6) Със заповед на директора се определя място на съхранение на класьора с
протоколите до приключване на учебната година, а след този срок протоколът се
съхранява в архива на училището със срок постоянен.
Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за допускане на учениците до
държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация се попълва от училищната
зрелостна комисия или комисията за придобиване на професионална квалификация за
целия випуск и определя кои ученици са допуснати до държавни зрелостни изпити и/или
до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за допускане на учениците до
държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-79.
Има следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството;
вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа
"Протокол за допускане на учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на
средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация"; номер; дата; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за назначаване
на училищната зрелостна комисия/комисията за придобиване на професионална
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квалификация; състав на комисията - трите имена на председателя и на членовете на
комисията; текст: проведе заседание за допускане на учениците до държавни зрелостни
изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване
на професионална квалификация; имена на отсъстващите членове на комисията;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - текст "Комисията реши: допуска до
държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация следните ученици:"; антетка с
колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; за кои
изпити е подал заявление; "държавни зрелостни изпити по": български език и
литература; втори задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/и или цикъл от
предмети); допълнителен/ни държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от
предмети); "държавни изпити за придобиване на професионална квалификация";
3. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.);
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) последна страница - антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; за кои изпити е подал
заявление; "държавни зрелостни изпити по": български език и литература; втори
задължителен държавен зрелостен изпит (предмет/цикъл от предмети); допълнителен/ни
държавен/ни зрелостен/ни изпит/и по (предмет/и или цикъл от предмети); "държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация"; трите имена и подписи на
председателя и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора; кръгъл
печат на училището.
(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид.
Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края
на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Всички протоколи от изпитната сесия се
съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколите се
прошнуроват.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се определя
мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година, а
след този срок той се съхранява в архива на училището със срок постоянен.
Чл. 35. (1) Протокол за дежурство при провеждане на писмен изпит е
предназначен за вписване на информация при провеждане на писмен изпит по учебен
предмет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за дежурство при провеждане на
писмен изпит е с номенклатурен номер 3-82. Състои се от страници със следните
реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп., бр. 7 от 2008 г.) първа страница наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на
институцията; наименование на документа "протокол за дежурство при провеждане на
писмен изпит"; място за вписване на учебния предмет, по който се провежда изпитът;
учебна година; сесия; форма на обучение, вид на изпита (държавен зрелостен,
поправителен, приравнителен, за промяна на оценката, държавен изпит за придобиване
на професионална квалификация); група; клас, дата на провеждане на изпита по ...;
номер и дата на заповедта на директора/ръководителя; зададени теми на изпита; час на
започване на изпита; текст: "Допуснати до изпит", антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; трите имена на допуснатия до изпита; № на билета, брой на
получените листове (първоначално и допълнително); време на излизане и време на
връщане (двукратно); време на предаване на писмената работа и подпис на квестора;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница - антетка с колони със
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следните наименования: номер по ред, трите имена на допуснатите до изпит и неявили
се в залата, описание на особени прояви по време на изпита;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) последна страница - данни за
дежурните квестори: начало и край (час, минути) на дежурството, трите имена на
дежурните квестори, подписи; време на приключване на изпита (час, минути); брой на
предадените писмени работи (с цифри и с думи); трите имена и подпис на дежурния
квестор, който предава писмените работи; трите имена и подпис на
директора/ръководителя, приел писмените работи; кръгъл печат на институцията; трите
имена на председателя на изпитната комисия по предмета; брой (с цифри и словом) на
получените за преглед и оценка писмени работи от директора/ръководителя; срок на
връщането им; дата; име, фамилия и подпис на председателя на изпитната комисия;
указание за попълване;
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., отм., бр. 7 от 2008 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът се води от квесторите, предава се на
директора/ръководителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид.
Всяка страница се разпечатва. Дежурният квестор и директорът подписват края на всяка
страница, полага се кръглият печат на институцията.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., предишна ал. 4, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на
директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на протокола до края на
учебната година/обучението, след което протоколът се съхранява в архива на
институцията със срок постоянен.
Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Протокол за резултата от писмен, устен
или практически изпит се използва за вписване на оценките на членовете на изпитната
комисия и на окончателната оценка на ученика, определена от изпитната комисия.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за резултата от писмен, устен или
практически изпит е с номенклатурен номер 3-80. Състои се от страници със следните
реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница - наименование на
министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование
на документа "Протокол за резултата от писмен, устен или практически изпит"; учебен
предмет, по който се провежда изпитът; учебна година; сесия; клас; вид на изпита
(поправителен, приравнителен, за промяна на оценката и др.); форма на обучение; дата
на провеждане на изпита; номер и дата на заповедта на директора/ръководителя на
институцията за провеждане на изпита; трите имена на председателя и членовете на
комисията за провеждане на изпита; антетка с колони със следните наименования: номер
по ред; трите имена на ученика; номер на изпитния билет/номер на темата; оценка с
думи и цифри;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница - особени прояви по време
на изпита; трите имена на председателя на комисията и на членовете на изпитната
комисия и подписи; указания за попълване на протокола.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., бр. 70 от 2011 г.) Протоколът се подписва от
председателя и членовете на изпитната комисия и се предава на директора заедно с
писмените работи, които са подредени по реда на вписване на учениците в протокола.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г., изм., бр. 70 от 2011 г.) Протоколът се ползва по
образец в електронен вид. Всяка страница се разпечатва. Председателят и членовете на
комисията и директорът подписват края на всяка страница, полага се кръглият печат на
институцията.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Всички протоколи от изпитната сесия се
съхраняват в класьор. След приключване на изпитната сесия протоколите се
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прошнуроват.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се
определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на випуска.
След този срок класьорът се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.
Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., отм., бр. 7 от 2008 г.).
Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за удостоверяване на завършен
гимназиален етап. Протоколът се ползва за вписване на учениците от випуска, успешно
завършили ХII клас и подали заявление за издаване на удостоверение за завършен
гимназиален етап.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за удостоверяване на завършен
гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-84. Състои се от страници със следните
реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на министерството;
вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа
"Протокол за удостоверяване на завършен гимназиален етап"; номер и дата на
протокола; учебна година; сесия; дата на заседанието на училищната зрелостна комисия;
№ и дата на заповедта за назначаване на комисията; състав на комисията - трите имена
на председателя и членовете; трите имена на отсъстващите от заседанието;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница: текст "комисията реши: да се издаде
удостоверение за завършен гимназиален етап на следните ученици:"; антетка със
следното наименование на колоните: пореден номер; клас; трите имена на ученика;
входящ номер и дата на подаденото заявление;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) последна страница - текст "училищната зрелостна
комисия": трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите
имена и подпис на директора на училището; кръгъл печат на училището.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се води от председателя на училищната
зрелостна комисия, поставя се в класьор, в който се съхраняват всички изпитни
протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва с кръглия печат на
училището.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид.
Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края
на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се
определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната
година. Класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.
Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от
държавен зрелостен изпит се попълва от училищната зрелостна комисия и отразява
окончателните оценки на учениците от съответното училище от държавния зрелостен
изпит по даден учебен предмет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 55 от 2005 г., бр. 7 от 2008 г.) Протоколът
за оценките от държавен зрелостен изпит е с номенклатурен номер 3-81 и се състои от
страници със следните реквизити:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 55 от 2005 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) първа
страница - наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение на
училището; наименование на документа "Протокол за оценките от държавен зрелостен
изпит"; наименование на учебния предмет, по който е проведен държавният зрелостен
изпит; номер и дата на протокола; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за
назначение на комисията; състав на комисията: трите имена на председателя и
членовете; текст: "проведе заседание за вписване на оценките от държавния зрелостен
изпит по ..."; имена на отсъстващите;
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2. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "Комисията вписа
следните оценки от държавния зрелостен изпит по ...; 1. Успешно положили държавния
зрелостен изпит"; антетка със следните колони: номер по ред; клас, паралелка; трите
имена на ученика; оценка с думи и с цифри;
3. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., бр. 7 от 2008 г.) страница: текст: "2. Неуспешно
положили държавния зрелостен изпит по..." (попълва се за държавния зрелостен изпит
по БЕЛ и втория задължителен държавен зрелостен изпит); антетка с колони със
следните наименования: номер по ред; клас, паралелка; трите имена на ученика;
4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2005 г., доп., бр. 47 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2008 г.)
страница - трите имена и подписи на председателя и членовете на училищната зрелостна
комисия; трите имена и подпис на директора; кръгъл печат на училището.
(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.
(4) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид.
Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края
на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се поставя в класьор, в който
се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и
подпечатва.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се определя
мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната година,
след което класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протокол за оценките от държавните
зрелостни изпити за придобиване на средно образование се попълва от училищната
зрелостна комисия и отразява окончателните оценки на учениците от съответното
училище от държавните зрелостни изпити.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за оценките от държавните зрелостни
изпити за придобиване на средно образование е с номенклатурен номер 3-81Б и съдържа
страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница: наименование на министерството;
вид, наименование и местонахождение на училището; наименование на документа
"Протокол за оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на средно
образование"; учебна година; сесия; текст: "Днес, ......... г., училищната зрелостна
комисия, назначена със заповед № ........ от ......... г. на директора, в състав:"; "трите имена
на председателя и членовете"; текст: "проведе заседание за вписване на оценките от
държавните зрелостни изпити"; "имена на отсъстващите";
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "Комисията вписа следните оценки
от държавните зрелостни изпити; т. 1. Успешно положили държавни зрелостни изпити";
антетка с колони със следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на
ученика; държавни зрелостни изпити с колони: оценка с думи и с цифри по български
език и литература; наименование на втория задължителен изпит (предмет/цикъл от
предмети); оценка с думи и с цифри; наименование на допълнително положения/ите
държавен/ни зрелостен/ни изпит/и (предмет/и или цикъл от предмети); оценка с думи и с
цифри;
3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница: текст: "Неуспешно положили
държавните зрелостни изпити по български език и литература и/или втори задължителен
държавен зрелостен изпит"; антетка с колони с наименования: номер по ред; клас; трите
имена, учебни предмети;
4. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) страница - трите имена и подписи на председателя и
на членовете на училищната зрелостна комисия; име, фамилия и подпис на директора;
кръгъл печат на училището.
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(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се води от председателя на училищната
зрелостна комисия и се предава на директора на училището.
(4) Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни
протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид.
Всяка страница се разпечатва. Председателят на комисията и директорът подписват края
на всяка страница, полага се кръглият печат на училището.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Със заповед на директора се
определя мястото на съхранение на класьора с протоколите до завършване на учебната
година. Класьорът се съхранява в архива на училището със срок постоянен.
Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът за оценките от държавните
изпити за придобиване на професионална квалификация се попълва от комисията за
придобиване на професионална квалификация и отразява окончателните оценки на
учениците от съответното училище от проведените изпити за придобиване на
професионална квалификация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) Протоколът е с номенклатурен
номер 3-81В, състои се от страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на
министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование
на документа "Протокол за оценките от държавните изпити за придобиване на
професионална квалификация"; наименование на професията и специалността; номер;
дата; текст: "Днес, ...... г., комисията за придобиване на професионална квалификация,
назначена със заповед № ...... от ..... г. на директора/ръководителя в състав:" трите имена
на председателя и членовете; текст: "проведе заседание за вписване на оценките от
държавния изпит за придобиване на професионална квалификация"; име и фамилия на
отсъстващите";
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "комисията вписа
следните оценки от изпитите: 1. Успешно положили държавните изпити за придобиване
на професионална квалификация; антетка с колони със следните наименования: номер по
ред; клас/квалификационен курс; трите имена на ученика/курсиста; оценки - по теория и
по практика на професията (с думи и с цифри);
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "2. Неуспешно
положили държавен/ни изпит/и за придобиване на професионална квалификация" антетка с колони със следните наименования: пореден номер; клас/квалификационен
курс; трите имена на ученика/курсиста; вид на изпита (по теория или по практика);
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) страница - текст: "Комисия за
придобиване на професионална квалификация:", трите имена и подписи на председателя
и членовете на комисията; трите имена и подпис на директора/ръководителя; кръгъл
печат на институцията.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколът се води от председателя на комисията
и се предава на директора/ръководителя на институцията.
(4) Протоколът се поставя в класьор, в който се съхраняват всички изпитни
протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и подпечатва.
(5) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Протоколът се ползва по образец в електронен вид.
Всяка страница се разпечатва и се подписва от председателя на комисията и от
директора/ръководителя на институцията. Заверява се с кръглия печат на институцията.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., предишна ал. 5, изм., бр. 7 от 2008 г.) Със заповед
на директора/ръководителя се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година/обучението. Класьорът се съхранява в
архива на институцията със срок постоянен.
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Чл. 42. (1) Удостоверение за преместване се издава на ученика, когато ученикът се
премества в друго училище.
(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-96, състои се от две страници със
следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на институцията; учебна година; клас, паралелка; профил, професия,
специалност; форма на обучение; за коя година е в класа и до коя дата; наименование на
документа "удостоверение за преместване"; изх. № дата; трите имена на ученика; ЕГН;
ЛНЧ и гражданство; дата на раждане и месторождение; текст: "е показал(а) следния
успех:"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; учебни предмети,
срочни и годишни оценки (с думи и цифри); отсъствия - извинени и неизвинени за първи,
втори срок и за годината; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат;
2. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) втора страница: справка за текущи оценки по
учебни предмети по срокове, наложени и незаличени наказания; текст: "Издава се в
уверение на това, че до ...... (дата) е бил(а) ученик в ...... (форма на обучение) в ...... (клас)
и се премества в (пълно наименование и местонахождение на училището) поради ......
(посочва се причината). В повереното ми училище ученикът е записан в книгата за
подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст на ...... страница,
номер ...... "; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат.
(3) Удостоверението се регистрира в изходящия дневник на институцията и се
описва в графа "забележки" на главната книга или в личния картон на ученика и в
книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст, ако
ученикът не е навършил 16-годишна възраст.
(4) Удостоверението се съхранява от училището, в което се премества ученикът, а
копие от него се съхранява в папката към изходящия дневник на училището, от което е
издадено.
(5) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) Удостоверението за преместване се използва по
образец в електронен вид. При издаването му на хартиен носител директорът подписва и
поставя кръглия печат на институцията.
Чл. 43. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 47 от 2006 г., доп., бр. 7 от 2008 г.,
изм., бр. 42 от 2010 г.) Удостоверение за завършен клас се издава на ученици за
приемане в училища, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез
конкурсен изпит за постъпване от VI, VII или от VIII клас в спортни училища, от VII или
от VIII клас в професионални училища и професионални гимназии и в паралелки за
професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в
специални училища, на учениците, завършили VIII клас в специалните училища за деца с
умствена изостаналост, на ученици със специални образователни потребности, които са
завършили обучението си в IV и в VIII клас по индивидуални програми, но не са
постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание.
Удостоверението може да се издаде и на ученици от I до ХI клас включително по тяхна
молба.
(2) Удостоверението за завършен клас е с номенклатурен номер 3-103, състои се от
две страници със следните реквизити:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм. и доп., бр. 47 от 2006 г., бр. 7 от 2008 г., доп., бр.
52 от 2009 г., изм., бр. 42 от 2010 г., бр. 37 от 2011 г.) първа страница - наименованието
на държавата по Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождението на институцията; наименование на документа "удостоверение за
завършен ...... клас"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на
документа: трите имена; ЕГН; месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма на обучение;
учебна година на завършване на класа; класа, паралелката; профил, специалност,
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професия; текст: "Изучавани учебни предмети", задължителна подготовка: редове за
вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; име,
фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат; текст: "Оценките
са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската
положителна - среден 3"; На учениците със специални образователни потребности, които
са завършили обучението си по индивидуални образователни програми, но не са
постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, срещу учебен
предмет се вписва - по "индивидуална образователна програма:" и оценка с качествен
показател;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 7 от 2008 г., бр. 52 от 2009 г., изм. и доп., бр.
42 от 2010 г., доп., бр. 37 от 2011 г.) втора страница - текст "Изучавани учебни предмети",
задължителноизбираема подготовка: редове за вписване на наименованията на учебните
предмети и оценките с думи и цифри; свободноизбираема подготовка: редове за
вписване на наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; текст:
"Резултати от обучението по индивидуални образователни програми на ученици със
специални образователни потребности", редове за вписване на резултатите; име,
фамилия и подпис на директора; текст: "Дава право за продължаване на обучението";
кръгъл печат.
(3) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Удостоверението за завършен клас се регистрира в
регистрационната книга за издадените удостоверения.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 47 от 2006 г.) Дубликат на
удостоверението за завършен клас се издава след подадена молба в случаите, когато
оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
Дубликатът на удостоверението за завършен клас се издава върху оригинална бланка на
удостоверението, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се отпечатва
текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръглият печат на
институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените
удостоверения.
(6) Удостоверението за завършен клас/дубликатът на удостоверението за завършен
клас се съхранява от притежателя.
Чл. 44. (1) Удостоверение за професионално обучение се издава на лице,
завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на
квалификация по част от професията, за актуализиране или разширяване на
професионалната квалификация.
(2) Удостоверението за професионално обучение е с номенклатурен номер 3-37,
състои се от две страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на държавата по
Конституция; наименование на министерството/агенцията; вид, наименование и
местонахождение на училището, центъра за професионално обучение; наименование на
документа "удостоверение за професионално обучение"; регистрационен номер; дата на
издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ,
гражданство; година на завършване на квалификационния курс за професионално
обучение по програма ... за ...; вид на професионалното обучение (част от професия,
актуализиране, разширяване на професионалната квалификация); професия,
специалност; проведен в .......(наименование на обучаващата институция); форма на
обучение; срок на обучение; оценки от изпитите, съгласно протокол на комисията № ....
от .... дата, по теория (с думи и цифри) и по практика (с думи и цифри); име, фамилия и
подпис на председателя на изпитната комисия и на директора/ръководителя; кръгъл
печат; текст: "Не дава право за продължаване на образованието.";
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2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - текст: "Справка за изучаваните
предмети (модули)"; редове за вписване на наименованието на изучаваните предмети
(модули) и хорариума учебни часове; подпис на директора/ръководителя, кръгъл печат.
(3) Удостоверението за професионално обучение е отпечатано на хартия, защитена
с неутрален воден знак.
(4) Удостоверението за професионално обучение се регистрира в определената за
регистриране на удостоверения за професионално обучение регистрационна книга за
издадените документи за завършена степен на образование и за придобита
професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на удостоверението за професионално
обучение се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато
оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
Дубликатът на удостоверението за професионално обучение се издава върху оригинална
бланка на удостоверението, като в горния десен ъгъл на бланката с главни букви се
отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора/ръководителя и
кръглият печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за
издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита
квалификация и се описва в личния картон на лицето.
(6) Удостоверението за професионално обучение/дубликатът на удостоверението
за професионално обучение се съхранява от притежателя.
Чл. 45. (В сила от учебната 2005/2006 г. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр.
47 от 2004 г.) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование, се издава на лице, което не е изучавало
някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в средното
образование, и допълнително е положило изпит при условията и по реда на държавните
зрелостни изпити в училище, определено от РИО.
(2) Удостоверението е с номенклатурен номер 3-102, състои се от две страници със
следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - наименование на държавата по
Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение
на институцията; наименование на документа "удостоверение за положен изпит по
общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование";
регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите
имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; сесия; учебна година; текст: "Положи
при условията и по реда на държавните зрелостни изпити, изпит по (учебен предмет)";
номер и дата на протокола на училищната зрелостна комисия; оценка от изпита (с думи и
цифра); текст "Удостоверението е неразделна част от дипломата за средно образование",
данни от дипломата за средно образование, към която се отнася удостоверението: серия,
номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за институцията, издала
дипломата: вид, наименование и местонахождение; име, фамилия и подписи на
членовете на зрелостната комисия в институцията, която издава удостоверението, и име,
фамилия и подпис на директора на институцията; печат с държавен герб, текст: "Дава
право при кандидатстване за продължаване на образованието да се ползва получената
оценка"; текст: "Оценката е по шестобална система, при която най-високата е отличен 6,
а най-ниската положителна - среден 3.";
2. втора страница - празна.
(3) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование, е отпечатано на хартия, защитена с
неутрален воден знак.
(4) Удостоверението се регистрира в определената за регистрация на
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удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в
дипломата за средно образование, регистрационна книга за издадените документи за
завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация.
(5) Дубликат на удостоверението за положен изпит по общообразователен предмет,
невключен в дипломата за средно образование, се издава след подадена молба от
притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен,
унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава
върху оригинално удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва
текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл печат на
институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационната книга за издадените
дубликати на документи за завършена степен на образование или придобита
квалификация.
(6) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование/дубликатът се съхранява от притежателя.
Чл. 46. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) Удостоверение за завършен
гимназиален етап се издава на лице, което е завършило успешно ХII клас, но не е
положило държавни зрелостни изпити, както и на лица със специални образователни
потребности, които са завършили XII клас по индивидуални програми, но не са
постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание.
(2) Удостоверението за завършен гимназиален етап е с номенклатурен номер 3-33,
състои от две страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 47 от 2006 г., бр. 7 от 2008 г.) първа
страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; вид, наименование и местонахождение на училището; снимка на
притежателя; кръгъл печат на институцията; наименованието на документа:
"удостоверение за завършен гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер,
дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение,
ЛНЧ, гражданство; година на завършване; завършен ХII клас; вид, наименование и
местонахождение на училището; наименование на подготовката (непрофилирана,
профил, професия, специалност); форма на обучение; срок на обучение - четири години;
№ и дата на протокола с решението на комисията за удостоверяване на завършен
гимназиален етап; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст:
"Не дава право за продължаване на образованието във висшите училища.". На учениците
със специални образователни потребности, които са завършили обучението си по
индивидуални програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за
учебното съдържание, срещу учебен предмет се вписва "по индивидуална програма" и
оценка с качествен показател;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 47 от 2006 г.) втора страница - текст: "Справка за
изучаваните учебни предмети"; текст: "Задължителна подготовка", редове за вписване
наименованията на учебните предмети и оценките с думи и цифри; общ хорариум
учебни часове; текст: "Задължителноизбираема подготовка", "Профилирана или
задължителна професионална подготовка", редове за вписване на наименованията на
учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст:
"Непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка", редове за
вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ
хорариум учебни часове; текст: "Свободноизбираема подготовка", редове за вписване на
наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни
часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб.
(3) Удостоверението за завършен гимназиален етап е отпечатано на хартия,
защитена с неутрален воден знак.
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(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Удостоверението за завършен гимназиален етап се
регистрира в регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на
образование или придобита професионална квалификация и се описва в личния картон
на ученика.
(5) Удостоверението за завършен гимназиален етап се съхранява от притежателя.
Чл. 47. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към удостоверението за
завършен гимназиален етап (за обучение по учебни предмети/модули) се издава, когато в
удостоверението за завършен гимназиален етап не достига място да бъдат вписани
всички изучавани по учебен план учебни предмети/модули за професионална подготовка,
както и за вписване на резултатите от обучението по индивидуални програми за ученици
със специални образователни потребности.
(2) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за
обучение по модули) е с номенклатурен номер 3-33.1 и е неразделна част от
удостоверението за завършен гимназиален етап. Приложението не може да се ползва
самостоятелно. Състои от две страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на документа
"приложение към удостоверение за завършен гимназиален етап (за обучение по учебни
предмети/модули)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на
удостоверението за завършен гимназиален етап, към която е приложението; трите имена
на притежателя, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; "оценки от изучавани учебни
предмети/модули", редове за вписване на учебните предмети/модулите, оценките с думи
и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на директора; кръгъл печат;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - трите имена на притежателя, ЕГН,
ЛНЧ, гражданство; текст: "Резултати от обучението по индивидуални програми за
ученици със специални образователни потребности", редове за вписване на резултатите;
име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на институцията; текст:
"Приложението е неразделна част от удостоверението за завършен гимназиален етап и не
може да се ползва самостоятелно".
(3) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за
обучение по модули) е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(4) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за
обучение по модули) не се регистрира самостоятелно, но в регистрационната книга за
регистриране на удостоверения за завършен гимназиален етап срещу регистрационния
номер на съответното удостоверение се вписва текст: "с приложение".
(5) За издаване на дубликат на приложението към удостоверението за завършен
гимназиален етап (за обучение по модули) се използва същият образец, като в горния
десен ъгъл се отпечатва с главни букви "дубликат" и се заверява с подписа на директора
и кръглия печат на институцията. Когато се издава дубликат на удостоверението за
завършен гимназиален етап с приложение (за обучение по модули), в регистрационната
книга за регистриране на дубликати срещу регистрационния номер на дубликата на
удостоверението за завършен гимназиален етап се вписва текст: "с приложение".
(6) Приложението към удостоверението за завършен гимназиален етап (за
обучение по модули)/дубликатът на приложението се съхранява заедно с
удостоверението за завършен гимназиален етап от притежателя.
Чл. 48. (1) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап се издава на
заинтересованото лице, подало молба, в случаите, когато оригиналният документ е
изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
(2) Дубликат на удостоверение за завършен гимназиален етап се издава от
училището, издало оригиналния документ, а в случаите, когато училището е закрито - от
училището, приело архива.
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(3) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап е с
номенклатурен номер 3-33а, състои се от две страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 47 от 2006 г., доп., бр. 7 от 2008 г.) първа
страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование и местонахождение на училището, което издава
дубликата; снимка на притежателя; кръгъл печат; наименование на документа
"удостоверение за завършен гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер;
дата на издаване на дубликата; текст: "дубликат на удостоверение за завършен
гимназиален етап"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на оригинала
на документа; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение,
ЛНЧ, гражданство; година на завършване на ХII клас; наименование и местонахождение
на училището, издало оригинала; вид на подготовката (непрофилирана, профил,
професия, специалност); форма и срок на обучение - четири години; № и дата на
протокола с решението на комисията за удостоверяване на завършен гимназиален етап;
име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб; текст: "Не дава право за
продължаване на образованието във висшите училища"; на учениците със специални
образователни потребности, които са завършили обучението си по индивидуални
програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното
съдържание, срещу учебен предмет се вписва "по индивидуална програма" и оценка с
качествен показател;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 47 от 2006 г.) втора страница - текст: "Справка за
изучаваните учебни предмети", текст: "Задължителноизбираема подготовка",
"Профилирана или задължителна професионална подготовка", редове за вписване на
наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри; общ хорариум учебни
часове; текст: "Непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална
подготовка", редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с
думи и цифри; общ хорариум учебни часове; текст: "Свободноизбираема подготовка",
редове за вписване на наименованията на учебните предмети; оценките с думи и цифри;
общ хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен
герб.
(4) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап е отпечатан на
хартия, защитена с неутрален воден знак.
(5) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап се регистрира в
определената за регистриране на дубликати книга за издадените документи за завършена
степен на образование или придобита професионална квалификация, след което се
описва и на реда, на който е регистрирано оригиналното удостоверение за завършен
гимназиален етап, в съответната регистрационна книга. Дубликатът на удостоверението
за завършен гимназиален етап се описва и в личния картон на лицето.
(6) Дубликатът на удостоверението за завършен гимназиален етап се съхранява от
притежателя.
Чл. 49. (1) Свидетелство за основно образование се издава на ученици, завършили
основно образование.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) Свидетелството за основно
образоване е с номенклатурен номер 3 - 30, състои се от четири страници със следните
реквизити:
1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа "свидетелство за основно образование";
вид, наименование и местонахождение на институцията;
2. (доп. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) втора страница наименование на документа: "свидетелство за основно образование"; серия; номер;
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регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на документа: трите
имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма на обучение; учебна година на
завършване; текст: "През учебната ...... / ...... година завърши основно образование с общ
успех: с думи и цифри"; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за
професионално обучение"; подпис на директора; кръгъл печат на институцията;
машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) трета страница - текст:
"годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас"; "задължителна
подготовка": наименование на учебните предмети по учебен план; две празни колони с
редове за оценки с думи и цифри; "задължителноизбираема подготовка": три празни
колони с редове за вписване на учебните предмети по учебен план, оценките с думи и
цифри;
4. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) четвърта страница - текст:
"годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас"; "свободноизбираема
подготовка"; три колони с празни редове за изписване на наименованията на учебните
предмети по учебен план, оценките с думи и с цифри; име, фамилия и подписи на
класния ръководител и директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална
система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";
машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.)
Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от
годишните оценки по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка и в
задължителноизбираемата подготовка.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование
е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование
се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за основно образование
регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование или
придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика, ако му
е издаден такъв съгласно Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за основно образование
се съхранява от притежателя.
Чл. 50. (1) Дубликат на свидетелство за основно образование се издава по молба на
лицето - притежател на оригинала, в случаите, когато оригиналният документ е изгубен,
унищожен или станал негоден за ползване.
(2) Дубликат на свидетелство за основно образование се издава от институцията,
издала оригиналния документ, а в случаите, когато институцията е закрита - от
институцията, приела архива на закритата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) Дубликатът на
свидетелството за основно образование е с номенклатурен номер 3 - 30а, състои се от
четири страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа "свидетелство за основно образование";
вид, наименование и местонахождение на институцията, издала дубликата; вид,
наименование и местонахождение на институцията, издала оригинала;
2. втора страница - наименование на документа "свидетелство за основно
образование"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване на дубликата;
текст: "Дубликат на свидетелство за основно образование"; серия; номер;
регистрационен номер и дата на издаване на оригиналния документ; данни за
притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма
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на обучение; текст: "През учебната ...... /...... година завърши основно образование с общ
успех: с думи и цифри"; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за
професионално обучение"; подпис на директора; кръгъл печат;
3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) трета и четвърта страница текст: "годишни оценки по изучаваните учебни предмети в VIII клас"; три празни колони
с редове за отразяване на съдържанието на оригиналния документ; име, фамилия и
подпис на директора; печат; текст: "Оценките са по шестобална система, при която
най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";
4. (отм. - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.).
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., отм., бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.).
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на свидетелството за
основно образование е отпечатан на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът се регистрира в
определената за регистриране на дубликати регистрационна книга за издадените
документи за завършена степен на образование и за придобита професионална
квалификация и се описва в личния картон на ученика, ако му е издаден такъв съгласно
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликатът на свидетелството за
основно образование се съхранява от притежателя.
Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Свидетелство за положени изпити по чужд
език се издава на лице, положило изпити в съответствие с държавните образователни
изисквания за учебно съдържание по чуждия език - трето равнище, и е придобило средно
образование в училище, в което няма профилирано обучение по съответния чужд език, за
който се издава документът.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език
е с номенклатурен номер 3-70, състои се от две страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) първа страница - наименование на държавата по
Конституция; наименование на министерството; вид, наименование и местонахождение
на училището; наименование на документа: "свидетелство за положени изпити по чужд
език"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за притежателя на свидетелството:
трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; серия, номер и регистрационен
номер на притежаваната от лицето диплома за средно образование; вид, наименование и
местонахождение на институцията, която е издала дипломата; текст: "е положил(а)
всички изпити по ...... език в съответствие с държавните образователни изисквания за
учебно съдържание - трето равнище, с общ успех", място за оценката с думи и цифри;
име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат; текст: "Оценките са по шестобална
система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3." и
текст: "Най-ниското равнище е първо, а най-високото - трето";
2. втора страница - празна.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език
е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд език
се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за положени изпити по
чужд език регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на
образование и за придобита квалификация.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Дубликат на свидетелството за положени изпити
по чужд език се издава след подадена молба от притежателя на оригинала в случаите,
когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
Дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се издава върху
оригинална бланка на свидетелството, като в горния десен ъгъл на бланката с главни
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букви се отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подпис на директора и кръгъл
печат. Дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се регистрира в
регистрационна книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на
образование и за придобита професионална квалификация.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Свидетелството за положени изпити по чужд
език/дубликатът на свидетелството за положени изпити по чужд език се съхранява от
притежателя.
Чл. 52. (1) Свидетелство за професионална квалификация се издава на лице,
придобило професионална квалификация, съгласно държавните образователни
изисквания за професионално образование и обучение и държавните образователни
изисквания за придобиване на квалификация по професии.
(2) Свидетелството за професионална квалификация е с номенклатурен номер 3-54,
състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на държавата по
Конституция; наименование на документа - "свидетелство за професионална
квалификация";
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - държавен герб; наименование на
държавата по Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование
на документа "свидетелство за професионална квалификация"; наименование и
местонахождение на институцията;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 51 от 2007 г.) втора страница - снимка на
притежателя; кръгъл печат; личен подпис; наименование на документа "свидетелство за
професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване;
данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ,
гражданство; година на завършване; наименование на институцията; форма и срок на
обучение; № и дата на протокола на комисията за придобиване на професионална
квалификация, текст: "Придобива ...... степен на професионална квалификация по
професия ......, специалност ......" (квалификационната степен се вписва с думи); име,
фамилия и подпис на председателя на комисия за придобиване на професионална
квалификация и на директора/ръководителя; печат; текст: "Не дава право за
продължаване на образованието" и текст: "Най-ниската степен на професионална
квалификация е първа.";
4. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - текст: "оценки от държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация" - теория и практика, оценки с
думи и цифри; празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от
защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните
образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с
думи и цифри; текст: "оценки от изучавани учебни предмети (модули) от професионална
подготовка"; под текста четири колони с редове за нанасяне на наименованията на
учебните предмети (модули) от задължителната и избираемата професионална
подготовка съгласно държавните образователни изисквания за придобиване на
квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум учебни часове;
подпис на директора/ръководителя на институцията; печат; текст: "Оценките са по
шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна среден 3.";
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с редове за
нанасяне на наименованията на учебните предмети (модули) от задължителната и
избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания
за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум
учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя на институцията;
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печат.
(3) Свидетелството за професионална квалификация е отпечатано на хартия с
неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна
мрежа с държавен герб.
(4) Свидетелството за професионална квалификация се регистрира в определената
за регистриране на свидетелства за професионална квалификация регистрационна книга
за издадените документи за завършена степен на образование или придобита
професионална квалификация и се описва в личния картон на лицето.
(5) Свидетелството за професионална квалификация се съхранява от притежателя.
Чл. 52а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Свидетелство за професионална
квалификация с номенклатурен номер 3-54 се издава на лица, успешно положили
държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, при спазване
изискванията на чл. 40 от Закона за професионално образование и обучение, ако имат не
по-малко от шест месеца трудов стаж по професията или проведено практическо
обучение с продължителност, определена от обучаваща институция, и завършено
образование или завършен клас, необходими за придобиване на съответната степен на
професионална квалификация. В свидетелството за професионална квалификация с
номенклатурен номер 3-54 в рубриката "оценки от изучавани учебни предмети (модули)
от професионалната подготовка" се записва текст: "Удостоверените професионални
компетенции съответстват на държавните образователни изисквания за придобиване на
квалификация по професията."
Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Приложение към свидетелство за
професионална квалификация (за обучение по модули/учебни предмети) се издава,
когато в свидетелството за професионална квалификация не достигат редове за вписване
на всички изучавани модули/учебни предмети от учебния план за придобиване на
съответната професионална квалификация.
(2) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение
по модули) е с номенклатурен номер 3-54.1. То е неразделна част от свидетелството за
професионална квалификация и не може да се ползва самостоятелно.
(3) Приложението се състои от четири страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на документа
"приложение към свидетелство за професионална квалификация (за обучение по
модули/учебни предмети)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на
свидетелството за професионална квалификация, към което е приложението; данни за
притежателя: трите имена на лицето, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; текст: "оценки от
изучавани модули/учебни предмети"; четири колони с редове за вписване на
наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, общия
хорариум учебни часове;
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - трите имена на лицето, четири
колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети,
оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на
директора/ръководителя, печат;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница: ЕГН, ЛНЧ, гражданство на лицето,
четири колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети,
оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове; подпис на
директора/ръководителя, печат;
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с редове за
вписване на наименованията на модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри,
общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя,
печат, текст: "Приложението е неразделна част от свидетелството и не може да се ползва
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самостоятелно".
(4) Приложението към свидетелството за професионална квалификация е
отпечатано на хартия с неутрален воден знак.
(5) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение
по модули) не се регистрира самостоятелно. В регистрационната книга за регистриране
на свидетелствата за професионална квалификация срещу регистрационния номер на
съответното свидетелство се вписва текст "с приложение".
(6) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) За издаване на дубликат на приложението към
свидетелство за професионална квалификация (за обучение по модули) се използва
същият образец, като в горния десен ъгъл на бланката се отпечатва с главни букви текст:
"дубликат" и се заверява с подписа на директора/ръководителя и кръгъл печат на
институцията. Когато се издава дубликат на свидетелството за професионална
квалификация с приложение (за обучение по модули), в регистрационната книга за
регистриране на дубликати срещу регистрационния номер на дубликата на съответното
свидетелство се вписва текст "с приложение".
(7) Приложението към свидетелство за професионална квалификация (за обучение
по модули)/дубликатът на приложението към свидетелство за професионална
квалификация (за обучение по модули) се съхранява заедно със свидетелството за
професионална квалификация от притежателя.
Чл. 54. (1) Дубликат на свидетелство за професионална квалификация се издава по
подадена молба на лицето - притежател на оригинала, в случаите, когато оригиналният
документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
(2) Дубликат на свидетелство за професионална квалификация се издава от
институцията, издала оригиналния документ, а в случаите, когато институцията е
закрита - от институцията, приела архива на закритата.
(3) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация е с
номенклатурен номер 3-54А. Състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници.
Има следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на държавата по
Конституция; наименование на документа - "свидетелство за професионална
квалификация";
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - държавен герб;
наименование
на
държавата
по
Конституция;
наименование
на
министерството/агенцията; наименование на документа "свидетелство за професионална
квалификация"; наименование и местонахождение на институцията, която издава
дубликата; наименование и местонахождение на институцията, издала оригинала;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 51 от 2007 г.) втора страница - снимка на
притежателя на документа; печат; подпис; наименование на документа "свидетелство за
професионална квалификация"; серия; номер; регистрационен номер и дата на издаване
на дубликата; текст: "Дубликат на свидетелство за професионална квалификация"; серия;
номер; регистрационен номер и дата на издаване на оригинала на документа; данни за
притежателя на документа: трите имена; ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство;
годината на завършване, наименование на институцията; форма и срок на обучение;
номер и дата на протокола на комисията за придобиване на професионална
квалификация, в който е вписано решението за придобиване степен (с думи) на
професионална квалификация; по професия, специалност; име, фамилия и подпис на
директора/ ръководителя; печат; текст: "Не дава право за продължаване на
образованието." и текст: "Най-ниската степен на професионална квалификация е първа.";
4. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - текст: "Оценки от държавните
изпити за придобиване на професионална квалификация" - по теория и практика, оценки
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с думи и цифри, празни редове за вписване темата на дипломната работа и оценката от
защитата й с думи и цифри или вида на практическия изпит съгласно държавните
образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и оценката с
думи и цифри; текст: "Оценки от изучаваните учебни предмети (модули) от
професионалната подготовка"; под текста четири празни колони с редове за нанасяне на
наименованията на учебните предмети (модули) от задължителната и избираемата
професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания за
придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общия хорариум
учебни часове; подпис на директора/ръководителя; печат; текст: "Оценките са по
шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна среден 3";
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четвърта страница - четири колони с празни редове
за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модулите) от задължителната и
избираемата професионална подготовка съгласно държавните образователни изисквания
за придобиване на квалификация по професии, оценките с думи и цифри, общ хорариум
учебни часове; име, фамилия и подпис на директора/ръководителя; печат.
(4) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация е отпечатан на
хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа
защитна мрежа с държавен герб.
(5) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация се регистрира в
определената за регистриране на дубликати регистрационна книга за издадените
документи за завършена степен на образование или придобита професионална
квалификация и се описва в личния картон на лицето.
(6) Дубликатът на свидетелството за професионална квалификация се съхранява от
притежателя.
(7) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2005 г.) Дубликат на свидетелство за професионална
квалификация с номенклатурен номер 3-54А се издава и в случаите на издаден оригинал
по чл. 52а.
Чл. 55. (1) Свидетелство за правоспособност се издава в случаите, когато в
условията за придобиване на правоспособност не е предвидено да се издава специално
свидетелство за правоспособност.
(2) Свидетелството за правоспособност е с номенклатурен номер 3-114, състои се
от четири страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) първа страница - наименование на държавата по
Конституция; наименование на министерството/агенцията; наименование на документа
"свидетелство за правоспособност"; наименование и местонахождение на институцията;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора страница - наименование на документа
свидетелство за правоспособност; регистрационен номер и дата на издаване на
документа; лични данни за притежателя: трите имена, ЕГН или ЛНЧ, гражданство,
месторождение; снимка и подпис на притежателя на документа; кръгъл печат; година на
завършване; текст: "Документът не дава право за продължаване на образованието";
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) трета страница - наименование на нормативния акт,
на чието основание се издава свидетелството; резултати от положените изпити - номер и
дата на протокола за придобиване на правоспособност; придобита степен; име, фамилия
и подпис на директора/ ръководителя; кръгъл печат; текст: "Не дава право за
продължаване на образованието";
4. четвърта страница - празна страница.
(3) Свидетелството за правоспособност се регистрира в определената за
регистриране на свидетелства за правоспособност регистрационна книга за издадените
документи за завършена степен и за придобита квалификация и се описва в личния

47

картон на лицето.
(4) Свидетелството за правоспособност се съхранява от притежателя.
Чл. 56. (1) Свидетелство за правоспособност по заваряване се издава на лице,
придобило правоспособност да заварява.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за правоспособност по заваряване
е с номенклатурен номер 3-116, състои се от корица - твърда подвързия и 28 страници.
Съдържа следните реквизити:
1. корица - първа страница - наименование на държавата по Конституция;
наименование на министерството; наименование на документа "свидетелство за
правоспособност по заваряване";
2. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 51 от 2007 г.) втора страница - снимка на
притежателя; подпис на притежателя; печат; наименование на документа: "Свидетелство
за правоспособност по заваряване"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за
притежателя на документа: трите имена; ЕГН, месторождение, ЛНЧ и гражданство;
наименование и местонахождение на обучаващата институция; име, фамилия и подпис
на директора/ръководителя; кръгъл печат; текст: "Свидетелството за правоспособност по
заваряване се издава в съответствие с Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за
придобиване и признаване на правоспособност по заваряване";
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 51 от 2007 г.) от трета до двадесет и шеста
страница - текст: "Свидетелство за правоспособност по заваряване"; наименование и
местонахождение на обучаващата институция; резултати от изпитите по теория и по
практика: изпит по практика ........ (означение по БДС ЕН); код .......; текст: "Издържал
изпит по теория. Заваръчен процес: ...."; антетка с колони: данни за изпита (означение по
БДС ЕН); вид на изпитването (означение по БДС ЕН); текст: "С протокол № ..../.... от .....
година придобива правоспособност: ЗАВАРЧИК на .........."; име, фамилия и подписи на
председателя на изпитната комисия и на директора/ ръководителя; кръгъл печат;
4. двадесет и седма и двадесет и осма страница: приложение/индекси.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Свидетелството за правоспособност по заваряване
се регистрира в определената за регистриране на свидетелства за правоспособност по
заваряване регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на
образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон
на лицето.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Дубликат на свидетелството за правоспособност
по заваряване се издава при необходимост върху оригинална бланка на свидетелството,
като в горния десен ъгъл на втората страница на свидетелството с главни букви се
отпечатва текст: "дубликат", който се заверява с подпис на директора/ръководителя на
институцията и кръглия печат.
(5) Свидетелството за правоспособност по заваряване/дубликатът на
свидетелството за правоспособност по заваряване се съхранява от притежателя.
Чл. 57. (1) Диплома за средно образование се издава на лице, което е придобило
средно образование в съответствие с чл. 24 от Закона за народната просвета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Дипломата за средно образование е с номенклатурен
номер 3-34, състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Дипломата за
средно образование за училищата по изкуствата се издава с номенклатурен номер 3-34И,
а за училищата по културата е с номенклатурен номер 3-34К. Дипломата за средно
образование има следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на
министерството, наименование на документа - "диплома", държавен герб;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) първа страница - държавен герб; наименование на
държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на
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документа; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; снимка на
притежателя на документа; подпис на притежателя; кръгъл печат на училището; данни за
притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство;
годината на завършване; вид, наименование и местонахождение на училището; вид на
подготовката (непрофилирана, профил, професия, специалност); форма и срок на
обучение; общ успех ......... (с думи и с цифри); № и дата на протокола от решението на
училищната зрелостна комисия за придобиване на средно образование; подпис на
директора на училището; печат с държавен герб;
3. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) втора страница - текст:
"задължителна подготовка"; наименования на учебните предмети от задължителната
подготовка по учебен план; две колони с редове за вписване на оценките с думи и с
цифри и общия хорариум; текст: "задължителноизбираема подготовка", "профилирана
или задължителна професионална подготовка"; три колони с празни редове за изписване
на наименованията на учебните предмети по учебен план, оценките с думи и с цифри и
общия хорариум; машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на
документа;
4. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) трета страница - три колони с
празни редове за изписване на наименованията на учебните предмети от профилираната
или задължителната професионална подготовка; текст: "непрофилирана и/или
задължителноизбираема професионална подготовка"; три колони с редове за изписване
на наименованията на учебните предмети, оценката с думи и с цифри и общия хорариум;
текст: свободноизбираема подготовка; три колони с редове за изписване на
наименованията на учебните предмети, оценката с думи и с цифри и общия хорариум;
5. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г.) четвърта страница - текст:
"държавни зрелостни изпити"; "задължителни държавни зрелостни изпити"; две колони с
редове: "български език и литература", празен ред за вписване на наименованието на
учебния предмет, избран за втори задължителен държавен зрелостен изпит, оценки с
думи и с цифри срещу всеки учебен предмет; текст: "допълнително положени държавни
зрелостни изпити"; три колони с редове за вписване на успешно положените
допълнителни държавни зрелостни изпити и оценки с думи и с цифри срещу всеки от
тях; име, фамилия и подпис на членовете на училищната зрелостна комисия и на
директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието
или за професионално обучение", "Оценките са по шестобална система, при която
най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3"; машинно четими
символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа.
(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Общият успех се изчислява като
средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни
зрелостни изпити, средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по
учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната
оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в
задължителноизбираемата подготовка.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Страниците на дипломата за завършено
средно образование са отпечатани на хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора,
трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Дипломата за завършено средно
образование се регистрира в определената за регистриране на дипломи регистрационна
книга за издадените документи за завършена степен на образование и за придобита
професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 74 от 2007 г.) Дипломата за завършено средно
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образование се съхранява от притежателя.
Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) Приложение към диплома за средно
образование (за обучение по модули/учебни предмети) се издава, когато в дипломата не
достига място да бъдат вписани всички модули, изучавани по учебен план.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г., бр. 42 от 2010 г.) Приложението към диплома за
средно образование (за обучение по модули/учебни предмети) е с номенклатурен номер
3-34.1. То е неразделна част от дипломата за средно образование и не може да се ползва
самостоятелно. Състои се от четири страници със следните реквизити:
1. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) първа страница - наименование на документа
"приложение към диплома за средно образование (за обучение по модули/учебни
предмети)"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване на дипломата, към
която е приложението; данни за притежателя: трите имена; ЕГН; ЛНЧ, гражданство;
текст: "оценки от изучавани модули/учебни предмети"; редове за вписване на
наименованието на модулите, оценките с думи и цифри, брой учебни часове;
2. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 42 от 2010 г.) втора страница - трите имена
на притежателя; четири колони с редове за вписване на наименованията на
модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, броя учебни часове; подпис на
директора, печат с държавен герб; машинно четими символи за автоматизирано
разпознаване и защита на документа;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) трета страница - ЕГН, ЛНЧ, гражданство на
притежателя; четири колони с редове за вписване на наименованията на
модулите/учебните предмети, оценките с думи и цифри, брой учебни часове; подпис на
директора, печат с държавен герб;
4. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 42 от 2010 г.) четвърта страница - четири
колони с редове за вписване на наименованията на модулите/учебните предмети,
оценките с думи и цифри, брой учебни часове; име, фамилия и подпис на директора,
печат с държавен герб, текст: "Приложението е неразделна част от дипломата за средно
образование и не може да се ползва самостоятелно"; машинно четими символи за
автоматизирано разпознаване и защита на документа.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) Приложението към дипломата за средно
образование (за обучение по модули/учебни предмети) е отпечатано на хартия с
неутрален воден знак.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) Приложението към дипломата за средно
образование (за обучение по модули/учебни предмети) не се регистрира самостоятелно,
а в регистрационната книга за регистриране на дипломи за средно образование срещу
регистрационния номер на съответната диплома се вписва текст: "с приложение".
(5) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) За издаване на дубликат на приложението към
дипломата за средно образование (за обучение по модули/учебни предмети) се използва
същият образец, като в горния десен ъгъл на първа страница се отпечатва с главни букви
"дубликат" и се заверява с подписа на директора и кръглия печат на институцията.
Когато се издава дубликат на дипломата за средно образование с приложение (за
обучение по модули/учебни предмети), в регистрационната книга за регистриране на
дубликати на документи за завършена степен на образование и за придобита
професионална квалификация срещу регистрационния номер на дубликата на
съответната диплома се вписва текст: "с приложение".
(6) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) Приложение към дипломата за средно образование
(за обучение по модули/учебни предмети)/дубликатът на приложението се съхранява
заедно с дипломата за средно образование от притежателя.
Чл. 59. (1) Приложение към дипломата за средно образование се издава и на
ученици, обучавани в български училища при условията и по реда на
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междуправителствени спогодби и споразумения.
(2) Приложението по ал. 1 съдържа реквизити съгласно договореностите в
двустранните споразумения. Приложението е неразделна част от дипломата и не може да
се ползва самостоятелно. В приложението се отпечатва текст с основанието за издаване
на приложението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г., изм., бр. 7 от 2008 г.) Приложение към дипломата
за средно образование се издава и на ученици, завършили средно образование в
Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и
култура, с участието на Република Италия. Приложението е с номенклатурен № 3-34.1К
и е неразделна част от диплома за средно образование с номенклатурен № 3-34К.
Приложението съдържа четири страници, като на втора и четвърта страница се
отпечатват машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на
документа.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., предишна ал. 3, бр. 51 от 2007 г.) Приложение към
дипломата за средно образование се издава и на ученици, завършващи средно
образование към Софийската и Пловдивската духовна семинария.
(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Приложението по ал. 4 съдържа
следните реквизити: наименование на документа, серия, номер, регистрационен номер на
дипломата на притежателя; трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство; текст: "Оценки от
зрелостните изпити по задължителноизбираема подготовка - богословски предмети";
редове за вписване на учебните предмети и оценките с думи и цифри; текст:
"Задължителноизбираема подготовка - богословски предмети"; редове за вписване на
учебните предмети и оценките с думи и цифри; подпис на пратеник на Св. Синод; име,
фамилия и подпис на ректора; печат с държавен герб; текст: "Приложението е
неразделна част от дипломата и не може да се ползва самостоятелно".
Чл. 59а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2003 г., отм., бр. 47 от 2004 г.).
Чл. 60. (1) Дубликат на диплома се издава по молба на притежателя на оригинала,
когато оригиналният му документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
(2) Дубликат на диплома се издава от институцията, издала оригиналния документ,
а когато институцията е закрита - от институцията, приела архива на закритата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Дубликатът на дипломата за средно образование е с
номенклатурен номер 3-34а, а за училищата по изкуствата и училищата по културата - с
номенклатурен номер 3-34Ад. Дубликатът се състои от корица - твърда подвързия, и
четири страници и съдържа следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа - "Диплома"; държавен герб;
2. първа страница - наименование на държавата по Конституция; пълно
наименование на министерството; наименование на документа "Диплома"; серия; номер;
регистрационен номер на дубликата; дата на издаване на дубликата; снимка на
притежателя; кръгъл печат на училището; подпис на притежателя на дубликата; серия;
номер; регистрационен номер на оригинала; дата на издаване на оригинала; данни за
притежателя на документа: трите имена, ЕГН или ЛНЧ, гражданство, месторождение;
годината на завършване; вид, наименование и местонахождение на училището, издало
оригинала; вид, наименование и местонахождение на училището, издало дубликата; вид
на подготовката (непрофилирана; профил; професия; специалност); форма и срок на
обучение; общ успех с думи и цифри; № и дата на протокола от решението на комисията
за придобиване на средно образование; име, фамилия и подпис на директора; печат с
държавен герб;
3. втора и трета страница - текст: "оценки"; четири празни колони с редове за
отразяване на съдържанието на оригиналния документ; име, фамилия и подпис на
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директора; печат с държавен герб;
4. четвърта страница - четири празни колони с редове за отразяване съдържанието
на оригиналния документ; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб;
текст "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а
най-ниската положителна - среден 3".
(4) Страниците на дубликата на дипломата за средно образование са отпечатани на
хартия с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа
защитна мрежа с държавен герб.
(5) Дубликатът на дипломата за средно образование се регистрира в
регистрационната книга на издадените дубликати на документи за завършена степен на
образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон
на ученика.
(6) Дубликатът на дипломата за средно образование се съхранява от притежателя.
Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Регистрационната книга за издадените
документи за завършена степен на образование и за придобита професионална
квалификация е предназначена за регистриране на издадените документи за завършена
степен на образование и професионална квалификация и свидетелства за
правоспособност. Всеки документ - свидетелство за основно образование, удостоверение
за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за
средно образование, свидетелство за положени изпити по чужд език, удостоверения за
завършен гимназиален етап, дипломи за завършена образователна степен, удостоверения
за професионално обучение, свидетелства за професионална квалификация, свидетелства
за правоспособност, свидетелство за правоспособност по заваряване, се регистрира в
отделна книга.
(2) Регистрационната книга е с номенклатурен номер 3-78, състои се от корица твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:
1. корица - наименование на министерството; наименование на документа
"регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и
за придобита професионална квалификация"; дати на започване и завършване;
2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на
документа "регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на
образование и за придобита професионална квалификация"; вид, наименование и
местонахождение на институцията; дати на започване и завършване;
3. страница - указание за водене на книгата;
4. страници - текст: страница № ......; антетка със следните наименования на
колоните: регистрационен номер по реда на издаване на документа; регистрационен
номер по ред за годината на издаване; датата на регистриране; трите имена на ученика;
ЕГН, ЛНЧ; формата на обучение; вид подготовка (непрофилирана, профил, професия,
специалност); серията и номер на документа; подписа на притежателя; данни за издаден
дубликат: дата на издаване и серия и номер на документа.
(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед
на директора.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.
Чл. 62. (1) Регистрационната книга за издадените дубликати на документи за
завършена степен на образование и за придобита професионална квалификация е
предназначена за регистриране дубликати на свидетелства за основно образование,
удостоверения за завършен гимназиален етап, дипломи за завършена образователна
степен, удостоверения за професионално обучение, свидетелства за професионална
квалификация.
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(2) Регистрационната книга за издадените дубликати на документи за завършена
степен на образование и за придобита професионална квалификация е с номенклатурен
номер 3-73, състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Има следните
реквизити:
1. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) корица - наименование на министерството;
наименование на документа "регистрационна книга за издадените дубликати на
документите за завършена степен на образование и за придобита професионална
квалификация"; дати на започване и завършване на книгата;
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) титулна страница - наименование на
министерството; наименование на документа "регистрационна книга за издадените
дубликати на документите за завършена степен на образование и за придобита
професионална квалификация"; вид, наименование и местонахождение на институцията;
3. страница - указание за водене на книгата;
4. страници - текст: "страница № ..."; антетка със следните наименования на
колоните: регистрационен номер по реда на издаване на дубликата; регистрационен
номер по ред за годината на издаване на дубликата; дата на регистриране на дубликата;
трите имена на притежателя на дубликата; ЕГН, ЛНЧ; вид на издавания дубликат; серия;
номер на бланката на дубликата; вид подготовка (непрофилирана, профилирана,
специалност, професия); форма на обучение; серия, номер на бланката на оригинала на
документа; регистрационен номер на оригиналния издаден документ; дата на издаване
на оригинала; подпис на лицето при получаване на дубликата.
(3) За всички дубликати на свидетелство за основно образование, удостоверения за
завършен гимназиален етап, дипломи за завършена образователна степен, свидетелства
за професионална квалификация, удостоверения за професионално обучение се води
обща регистрационна книга.
(4) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед
на директора.
(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й, след което книгата се съхранява в архива на институцията със срок
постоянен.
Чл. 62а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.)
Регистрационната книга за издадените удостоверения е предназначена за регистриране
на оригинали на: удостоверения за завършена подготвителна група; удостоверения за
завършен първи клас; удостоверения за завършен начален етап на основно образование IV клас; удостоверения за завършен клас.
(2) Регистрационната книга е с номенклатурен номер 3-78А, състои се от корица твърда подвързия, и страници. Има следните реквизити:
1. корица - наименование на министерството; наименование на документа
"Регистрационна книга за издадените удостоверения"; вид на издаваните документи
(оригинали или дубликати); дати на започване и завършване;
2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на
документа "Регистрационна книга за издадените удостоверения"; вид на издаваните
документи (оригинали или дубликати); наименование и местонахождение на
институцията; дати на започване и завършване;
3. страница - указание за водене на книгата;
4. страници - текст: страница № ......; антетка със следните наименования на
колоните: пореден регистрационен номер; регистрационен номер за годината; датата на
издаване; собствено, бащино и фамилно име на ученика; ЕГН; клас/група, чието
завършване удостоверява документа; форма на обучение; подпис на получателя
(родителя/настойника).
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(3) Номерацията в колоната "Регистрационен номер за годината" започва от № 1 за
всяка учебна година.
(4) За регистриране на дубликатите на посочените в ал. 1 удостоверения се завежда
отделна книга от същия вид (номер 78А).
(5) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед
на директора.
(6) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й. Книгата се съхранява в архива на институцията със срок постоянен.
Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. )
Сведението за организиране на дейността в училището за учебната година (Списък образец № 1) е предназначено за всички видове училища и служи за установяване на
съответствието на организацията на учебния процес с нормативната уредба в системата
на народната просвета. Той обслужва информационно нуждите на МОН, РИО, НИО,
общинската или районната администрация и финансиращите органи.
(2) Списък - образец № 1, съдържа реквизитите, посочени в приложение № 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 70 от 2011 г.) Към Списък - образец № 1 се
прилагат: документи за статута на училището в случаите, в които е настъпила промяна
през предшестващия период; прилаганите в училището учебни планове; утвърдените
учебни програми за преподаваните предмети от раздели Б и В на учебния план в
общообразователните училища и раздели В и Г в професионалните училища; годишен
план на училището; дневен режим на институцията.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Списък - образец № 1 се изготвя от всички
училища в системата на народната просвета.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Списък - образец № 1 се изготвя и утвърждава от
директора на училището след съгласуване с началника на РИО, като данните от всеки
раздел се заверяват с подпис на директора и главния счетоводител (счетоводителя) на
училището.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Всяка промяна в Списък - образец № 1 се изготвя и
утвърждава от директора на училището след съгласуване с началника на РИО до 10 дни
след настъпването й.
(7) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.).
(8) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Данните от Списък - образец № 1 се
въвеждат на магнитен носител и се разпечатват на хартиен носител, който се заверява от
директора на училището. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение
на хартиения носител до завършване на учебната година, след което се съхраняват в
архива на училището за срок от пет години.
Чл. 64. (1) Книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна или
индивидуална форма на обучение се ползва за вписване на резултатите от изпитите на
учениците от I - VIII клас на самостоятелна и индивидуална форма на обучение.
(2) Книгата е с номенклатурен номер 3-90, състои се от корица - твърда подвързия,
и страници. Има следните реквизити:
1. корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на
документа "книга за резултатите от изпитите на учениците на самостоятелна или
индивидуална форма на обучение"; вид, наименование и местонахождение на
институцията; години на започване и завършване на книгата;
2. страница - указание за водене на книгата;
3. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) страници - форма на обучение; учебна година; трите
имена на ученика; ЕГН; месторождение; № и дата на представените документи за
образование; адрес по местоживеене и телефон; резултати от изпитите по предмети антетка с колони със следните наименования: номер по ред; учебни предмети; I срок (с
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думи и цифри), II срок (с думи и цифри); сесии; оценки с думи и цифри; годишни оценки
с думи и цифри; под антетката редове за вписване решение на педагогическия съвет протокол номер, дата за завършване на годината; издаден документ, вид, номер, дата;
определяне състоянието на ученика - завършва, повтаря, ще полага изпит по предмет;
име, фамилия и подпис на директора; кръгъл печат.
(3) Книгата се води от директора или от длъжностно лице, определено със заповед
на директора.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до
приключването й, след което книгата се съхранява в архива на училището със срок
постоянен.
Чл. 65. (1) Ученическата лична карта е предназначена за идентифициране на
ученика и институцията, в която се обучава, и се издава за една учебна година.
(2) Ученическата лична карта е с номенклатурен номер 3-71, състои се от четири
страници. Има следните реквизити:
1. първа страница: наименование на министерството; наименование на документа
"ученическа лична карта"; пълното име и местонахождение на училището;
2. втора страница - данни за ученика: трите имена, ЕГН, снимка с печат, подпис на
ученика, адрес; учебна година, клас с думи; кръвна група;
3. трета страница - данни на родителя (настойника): име и фамилия, адрес; класен
ръководител - име и фамилия, подпис; име, фамилия и подпис на директора; кръгъл
печат;
4. четвърта страница - празна.
(3) Ученическата лична карта се попълва от ученика, подписва се от класния
ръководител и директора и се подпечатва с кръглия печат.
(4) Ученическата лична карта се съхранява от ученика до началото на следващата
учебна година.
Чл. 66. (1) Ученическата книжка служи за отразяване на текущия, срочния и
годишния успех и отсъствията на ученика за една учебна година.
(2) Ученическата книжка е с номенклатурен номер 3-85, състои се от мека корица и
страници. Има следните реквизити:
1. корица - външна част - наименование на министерството; наименование на
документа "ученическа книжка";
2. корица - вътрешна част - указание за водене на документа;
3. титулна страница - пълно наименование и местонахождение на училището;
наименование на документа: "ученическа книжка"; снимка на притежателя; трите имена
на притежателя; клас, паралелка; номер в класа; ЕГН; учебна година; адрес; име,
фамилия и адрес на родителя (настойника); подпис на родителя (настойника); име,
фамилия и подпис на класния ръководител и на директора; кръгъл печат;
4. втора страница - наименование на изучаваните учебни предмети; име, фамилия и
подпис на учителите, които ги преподават; подпис на класния ръководител и на
директора;
5. трета страница - седмичното разписание на учебните часове за първи и втори
срок;
6. четвърта до единадесета страница - текущи оценки за I и II срок - антетка с
колони със следните наименования: дата; учебен предмет; оценка с думи и цифри;
подпис на учителя; подпис на родителя; забележки; отсъствия от учебни часове - за
време "от - до", брой извинени и неизвинени; подписи на класния ръководител и на
родителя (настойника);
7. дванадесета до тринадесета страница: срочни и годишни оценки - трите имена на
ученика; клас; номер в класа; за коя година е в този клас; номер по ред, учебни предмети,
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оценки с думи и цифри по срокове и годишни от задължителна или профилирана
подготовка, ЗИП;
8. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2010 г.) четиринадесета страница - срочни и годишни
оценки от СИП - номер по ред, учебни предмети, оценки с думи и цифри по срокове и
годишни; извинени и неизвинени отсъствия от учебни часове и наложени наказания по
срокове и общо за годината, подписи на класен ръководител и родител (настойник);
заключение от успеха на ученика - завършва, остава, поправителни изпити; дата,
подписи на класния ръководител, директор, родител (настойник); кръгъл печат;
9. петнадесета страница: оценки от поправителните изпити - номер по ред, учебни
предмети, поправителни сесии, оценки с думи и цифри; заключение след
поправителните изпити - завършва, остава, ще полага изпит; дата, подписи на класен
ръководител, директор, родител (настойник); кръгъл печат;
10. шестнадесета и седемнадесета страница: права и задължения на ученика извадка от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
(3) Личните данни се попълват от ученика. Книжката се подписва от родителя
(настойника), класния ръководител и директора и се подпечатва с кръглия печат на
институцията. Ученическата книжка се води от класния ръководител и всички учители,
които преподават в класа, и се заверява от директора.
(4) Ученическата книжка се съхранява от ученика.
Чл. 67. (1) Ученическата книжка за задочно обучение е предназначена за вписване
на резултатите от изпитите по учебни предмети или модули, проведени в изпитните
сесии за целия курс на обучение.
(2) Ученическата книжка е с номенклатурен номер 3-49, състои се от мека корица и
страници. Има следните реквизити:
1. корица - наименование на министерството; наименование на документа:
"ученическа книжка за задочно обучение";
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) титулна страница - наименование на
министерството;
наименование
на
документа;
пълното
наименование
и
местонахождение на институцията; данни за притежателя: трите имена; ЕГН; ЛНЧ;
гражданство; адрес по местоживеене; снимка и подпис на притежателя; през коя учебна
година е записан и в кой клас; данни за година на утвърждаване на учебния план, по
който се обучава; наименованието на профила/професията/специалността; име и
фамилия и подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат;
3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) втора до 13 страница: сведения за резултатите от
изпитите - трите имена на задочника, класа и професията (специалността), за кой път е в
този клас; учебните предмети (модули), по които се явява на изпити, датите и оценките
от изпитните сесии (редовна и поправителни); годишни оценки; текст за резултата в края
на учебната година (завършва, остава); подписи на класния ръководител и на директора,
кръгъл печат;
4. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) четиринадесета до шестнадесета страница: трите
имена на лицето; пълно наименование на училището; завършен клас; специалност,
професия; решение на комисията за допускане до изпити за придобиване на
професионална квалификация през съответната сесия; подписи на класния ръководител
и на директора, кръгъл печат.
(3) Личните данни в ученическата книжка за задочно обучение се попълват от
притежателя. Ученическата книжка за задочно обучение се води от класния ръководител
и всички учители, които провеждат изпитите, заверява се от директора.
(4) Ученическата книжка се съхранява от ученика.
Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Колежанската книжка е предназначена за
вписване на резултатите от обучението в професионален колеж за придобиване на IV
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степен на професионална квалификация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Колежанската книжка е с номенклатурен номер
3-50, състои се от мека корица и страници. Има следните реквизити:
1. корица и титулна страница - наименование на министерството; вид,
наименование и местонахождение на институцията; наименованието на документа
"колежанска книжка";
2. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - снимка и подпис на притежателя,
индивидуален номер на колежанина; кръгъл печат на институцията;
3. (доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - пълното наименование и
местонахождение на институцията; наименованието на документа "колежанска книжка";
трите имена на колежанина, ЕГН или ЛНЧ, гражданство; месторождение; дата на
записване в институцията; форма на обучение; продължителност на курса на обучение в
години; наименование на специалността/професията, име, фамилия и подпис на
директора; кръгъл печат на институцията;
4. страници - учебни предмети по учебен план, брой учебни часове по теория и/или
практика; фамилно име и подпис на преподавателя;
5. (изм. и доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страници - текст: "Успех"; място за вписване
трите имена на притежателя, индивидуалния номер, учебната година, срока; антетка с
колони със следните наименования: № по ред; наименование на учебния
предмет/модула; дата на оценяване, оценка с думи и цифри; подпис на преподавателя;
текст под антетката: "...... завършва, остава"; " ........ курс";
6. страници - записване на проведените производствени практики (бази на
провеждане, дати на започване и завършване на практиката, оценка с думи и цифри,
подпис на ръководителя на практиката от колежа, определен със заповед на директора);
7. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) страница - редове за вписване № на протокола с
решението на комисията за допускане до държавни изпити за придобиване на IV
(четвърта) степен на професионална квалификация по теория и практика на професията;
през ...... сесия/година; име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат на
институцията.
(3) Личните данни в колежанската книжка се попълват от притежателя.
Колежанската книжка се води от всички преподаватели, заверява се от директора.
(4) Колежанската книжка се съхранява от притежателя й.

Раздел II
Детски градини
Чл. 69. (1) Документите за държавните, общинските и частните детски градини са:
1. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Сведение за организацията на дейността в детската
градина за учебната година (Списък - образец № 2).
2. Материална книга за проведени учебни занимания в детската градина.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Освен изброените в ал. 1 в детските градини се
водят и документите по чл. 4, т. 1 до 11, 13, 14, 17 и 19.
Чл. 70. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 51 от 2007 г., бр. 24 от 2013 г., бр.
51 от 2013 г. ) Сведение за организацията на дейността в детската градина (Списък образец № 2), за текущата учебна година отразява организацията в детските градини.
Списък - образец № 2 се изготвя от всички детски градини в системата на народната
просвета с цел информационно обслужване на МОН, РИО, общинската и районната
администрация.
(2) Списък - образец № 2 съдържа реквизитите, посочени в приложение № 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 27 от 2008 г.) Списък - образец № 2 се
изготвя от директора, утвърждава се от началника на РИО, като данните от всеки раздел
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се заверяват с подпис на директора и счетоводителя. В детските градини, прилагащи
системата на делегираните бюджети, списък - образец № 2, се изготвя и утвърждава от
директора след съгласуване с началника на РИО.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 27 от 2008 г.) Всяка промяна в Списък образец № 2 се представя от директора и се утвърждава от началника на РИО до 10 дни
след настъпването й, а за детските градини, прилагащи системата на делегираните
бюджети - се утвърждава от директора след съгласуване с началника на РИО.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 27 от 2008 г.) За детските градини, които
не прилагат системата на делегираните бюджети, списък - образец № 2 и всяка промяна в
него се съгласуват с финансиращия орган преди утвърждаването им. Числеността на
персонала и всяка промяна в нея в списък - образец № 2, за детските градини, които не
прилагат системата на делегираните бюджети, се утвърждава от финансиращия орган.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., бр. 70 от 2011 г.) Към Списък - образец № 2 се
прилагат следните документи: документи за статута на детската градина в случаите, в
които е настъпила промяна през предшестващия период; годишен план на институцията;
дневен режим.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Списък образец № 2 се разработва на магнитен носител и се разпечатва на хартиен носител,
който се заверява от директора на детската градина, съгласува се от финансиращия орган
и се утвърждава от началника на РИО на МОН. Срокът за съхранение на хартиения
носител е 5 години.
Чл. 71. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 51 от 2007 г.) Материалната книга за
проведени учебни занимания в детската градина е предназначена за вписване на данни за
проведените учебни занимания в детската градина. Книгата служи за контрол на темите
на проведените учебни занимания и за отчитане на задължителната преподавателска
работа.
(2) Материалната книга е с номенклатурен номер 3-94, състои се от корица - твърда
подвързия, и страници. Има следните реквизити:
1. корица и титулна страница - наименование на министерството; наименование на
документа: "материална книга за проведени учебни занимания в детската градина",
учебна година; наименование и местонахождение на институцията;
2. страница - указания за водене на книгата;
3. страници - данни за датата и деня от седмицата; място за вписване на фамилията
на учителя; образователното направление и образователното съдържание за първа или
втора смяна по групи; място за записване на отсъстващите за деня учители и причините
за отсъствията; данни за заместващите ги учители; вид и номер на документа, с който е
определен заместникът на отсъстващия учител; подпис на директора и кръгъл печат на
институцията.
(3) Книгата се води ежедневно от учителите и се заверява с подписа на директора и
кръгъл печат.
(4) Книгата се съхранява в канцеларията на институцията до приключването й,
след което книгата се съхранява в архива на институцията до следващата финансова
ревизия.
Раздел III
Документи за обслужващите звена
Чл. 72. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., отм., бр. 51 от 2007 г.).
Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.).
Чл. 74. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., бр. 51 от 2007 г.) (1) Обслужващите звена
водят документите по чл. 4, т. 2 , 4, 5 и 6 и задължителните документи, определени с
правилниците за дейността им.
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(2) Обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 ЗНП освен документите по ал. 1
водят и документите по чл. 4, т. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, както и сведение за организиране
на дейността на обслужващото звено за учебна година (Списък - образец № 1а).
Чл. 75. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. )
Сведението за организиране на дейността на обслужващото звено (Списък - образец №
1а) служи за установяване на съответствието на организацията на учебния процес в
обслужващите звена с нормативната уредба в системата на народната просвета. То
обслужва информационно нуждите на МОН, РИО, НИО, общинската или районната
администрация.
(2) Списък - образец № 1а съдържа реквизитите, посочени в приложение № 3.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 27 от 2008 г.) Списък - образец № 1а се
изготвя от директорите на обслужващите звена, създадени по реда на чл. 33а, ал. 1, т. 2 и
4 от Закона за народната просвета, утвърждава се от началника на РИО, като данните от
всеки раздел се заверяват с подпис на директора и счетоводителя на обслужващото звено.
Списък - образец № 1а се заверява с подпис на директора. В обслужващите звена,
прилагащи системата на делегираните бюджети, списък - образец № 1а, се изготвя и
утвърждава от директора след съгласуване с началника на РИО.
(4) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 70 от 2011 г.) Към Списък - образец № 1а
се прилагат: документи за статута на обслужващото звено в случаите, в които е
настъпила промяна през предшестващия период.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 27 от 2008 г.) Всяка промяна в
Списък - образец № 1а се представя от директора в РИО и се утвърждава от началника
на РИО до 10 дни след настъпването й, а за обслужващите звена, прилагащи системата
на делегираните бюджети - се утвърждава от директора след съгласуване с началника на
РИО.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 47 от 2004 г., доп., бр. 27 от 2008 г.) За обслужващите
звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети, списък - образец № 1а и
всяка промяна в него се съгласуват с финансиращия орган преди утвърждаването им.
Числеността на персонала и всяка промяна в нея в списък-образец № 1а, за
обслужващите звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети, се
утвърждава от финансиращия орган.
(7) (Предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Списък - образец № 1а се въвежда
на магнитен носител и се разпечатва на хартиен носител, който се заверява от директора
на обслужващото звено. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на
хартиения носител до завършване на учебната година, след което хартиеният носител се
съхранява в архива на обслужващото звено със срок пет години.
Раздел IV
Документи за институциите за професионално обучение
Чл. 76. Завършено професионално обучение се удостоверява с документите по чл.
4, т. 40, 48, 49, 50, 51 и 52.
Раздел V
Други документи
Чл. 77. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) За значими постижения
на ученици МОН издава:
1. национална диплома;
2. удостоверение за присъдено звание "ЛАУРЕАТ";
3. (нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) служебна бележка за постигнати отлични резултати
от национален кръг на олимпиада.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Документите,
издавани от Министерство на образованието и науката и от регионалните инспекторати
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по образование за признаване на завършени етапи на училищно обучение, степени на
образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на
чужди държави, са удостоверения, чието съдържание е определено в Наредба № 2 от
2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на
образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на
чужди държави.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г. ) Документът за проведено обучение към
дипломатическите представителства на Република България, към организации на
българи, живеещи извън Република България, регистрирани съгласно законодателството
на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност и към
български православни църковни общини, които се подпомагат със средства от бюджета
на МОН, е удостоверение за проведено обучение.
Чл. 78. (1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2012 г., изм. и доп., бр. 24 от 2013 г., изм., бр. 51 от
2013 г. ) Национална диплома се издава на ученици в годината на завършване на
средното образование на основание заповед за съответната година на министъра на
образованието и науката за постигнат общ отличен успех 6,00 и значими постижения в
областта на спорта, изкуството, науката, техниката и културата. Националната диплома е
почетно отличие и има морална стойност.
(2) Националната диплома се състои от корица - твърда подвързия, и две страници.
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на
документа "национална диплома";
2. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа "национална диплома"; регистрационен
номер; основание за издаването - заповед № ...;
3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) втора страница - трите имена на
ученика; година на завършване на средно образование; наименование и
местонахождение на училището; серия, номер, регистрационен номер и дата на
дипломата за средно образование; текст, уточняващ за какво се присъжда националната
диплома; подпис на министъра и печат на МОН с държавен герб; дата на издаване на
дипломата.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Националната диплома се
регистрира в регистрационна книга за регистриране на националните дипломи в МОН.
(4) Националната диплома се съхранява от притежателя.
Чл. 79. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Удостоверение за
присъдено звание "ЛАУРЕАТ" на национална олимпиада се издава във връзка с § 2 от
Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на
Република България (ДВ, бр. 40 от 2000 г.) на учениците, получили оценка отличен 6.00
на националния кръг на олимпиадата, проведен в съответствие с изискванията,
утвърдени от министъра на образованието и науката, за провеждане на училищните
олимпиади през съответната учебна година.
(2) Удостоверението за присъдено звание "лауреат" се издава за конкретна учебна
година само на ученици, които завършват средно образование в годината на
провеждането на съответната национална олимпиада.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Удостоверението съдържа
следните реквизити: държавен герб; наименование на държавата по Конституция;
наименование на министерството; наименование на документа; наименование на
учебния предмет, по който се провежда националната олимпиада; учебна година;
регистрационен номер, дата и година на издаване; данни, идентифициращи притежателя
на документа; оценка с думи и цифри; серия, номер, регистрационен номер и дата на
дипломата за средно образование, наименование и местонахождение на училището,
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което я е издало; име, фамилия и подпис на министъра на образованието и науката; печат
на МОН.
(4) Удостоверението е освободено от графично оформление.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Удостоверението се описва в
регистрационна книга на МОН.
(6) Удостоверението се съхранява от притежателя.
Чл. 79а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) Служебна
бележка за постигнати отлични резултати (от 5.50 до 6.00) от национален кръг на
олимпиада се издава на ученици, които завършват средно образование в годината на
провеждането на съответната национална олимпиада.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Служебната бележка съдържа
следните реквизити: наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; изходящ номер и дата; наименование на документа; наименование на
учебния предмет, по който се провежда националната олимпиада; учебна година; данни,
идентифициращи притежателя на документа; оценка с думи и цифри; име, фамилия и
подпис на министъра на образованието и науката или упълномощено от него лице; печат
на МОН.
(3) Служебната бележка е освободена от графично оформление.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Служебната бележка се описва в
регистрационна книга на МОН.
(5) Служебната бележка се съхранява от притежателя.
Чл. 80. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г. ) (1) Удостоверение за проведено обучение при
условията на чл. 77, ал. 3 се издава на ученици, които са изучавали български език и
литература, история и цивилизация и география и икономика (или частта от тях, която се
отнася до историята и географията на България) по учебни програми, утвърдени от
министъра на образованието и науката.
(2) Удостоверението е формуляр и съдържа следните реквизити: наименование на
министерството; наименование на дипломатическото представителство на Република
България; наименование на организацията на българите, живеещи извън Република
България, регистрирана съгласно законодателството на съответната държава за
извършване на образователно-културна дейност, или на българската православна
църковна община; местонахождение; наименование и местонахождение на училището,
провело обучението; наименование на документа, регистрационен номер и дата на
издаване; трите имена на ученика, ЕГН или друг идентификационен номер, дата на
раждане, месторождение; учебната година, през която е завършено обучението;
наименования на учебните предмети и класа, за който е проведено обучението;
резултати от обучението; оценки с думи и цифри, хорариум; име, фамилия и подписи на
учителите, провели обучението, на представляващия организацията на българите или на
представляващия българската православна църковна община, на училищния ръководител
- в случаите, когато училището е вписано в Списъка на българските неделни училища в
чужбина; печат на организацията на българите или на българската православна църковна
община.
(3) В случаите, когато обучението се провежда към дипломатическо
представителство на Република България, удостоверението за проведено обучение се
подписва от ръководителя на дипломатическото представителство и се полага печат.
(4) Удостоверението е освободено от графично оформление.
(5) Удостоверението се регистрира в определената за регистриране на тези
удостоверения регистрационна книга, която се създава единствено за тази цел.
(6) Удостоверението се съхранява от притежателя.
Чл. 80а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Справка за
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успех по години и хорариум учебни часове се издава по искане на ученика и се попълва
без използване на съкращения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2010 г., бр. 24 от 2013 г.) Справката се състои от две
страници със следните реквизити: наименование и местонахождение на училището,
издало справката; изходящ номер и дата; наименование на документа; трите имена на
ученика; ЕГН; ЛНЧ; гражданство; дата и място на раждане; текст: "През учебната ..../.....
година е/е бил ученик в ..... клас/курс и следва да завърши средно образование
през ...................г. Учени... е показал ..... по време на обучението си следния успех:";
антетка с колони: учебни предмети - оценки (с думи и цифри) и хорариум по класове и
учебни години; оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен
6, а най-ниската положителна - среден 3; текст: "Настоящата справка да послужи
за ........" (за кандидатстване във висше училище се посочва държавата); име и фамилия
на директора; подпис и печат.
(3) Справката е освободена от графично оформление.
(4) Справката се регистрира в изходящия дневник на училището.
(5) Справката се съхранява от притежателя.
Чл. 80б. (Нов - ДВ, бр. 7 от 2008 г.) (1) Кандидатстващите във висши училища
извън територията на Република България лица, придобили средно образование в
училищата от системата на народната просвета в Република България, по свое желание
могат да получат служебна бележка, удостоверяваща придобито средно образование.
Служебната бележка не е задължителен документ.
(2) Служебната бележка се състои от една страница със следните реквизити:
изходящ номер и дата; наименование на документа "Служебна бележка"; вид,
наименование и местонахождение (град/село, община, област) на училището, издало
служебната бележка; текст: "издава настоящата служебна бележка в уверение на това,
че": собствено, бащино и фамилно име на ученика; ЕГН; дата и място на раждане; ЛНЧ;
гражданство; текст: "е придобил/а средно образование. Притежава..." (изписва се
наименованието на документа, с който е придобито средно образование); серия,
фабричен №, регистрационен № с дата, издаден от (вид, наименование и
местонахождение (град/село, община, област) на училището, издало документа за
придобиване на средно образование); текст: "и има право да продължи образованието си
във всички видове висши училища на територията на Република България. Настоящата
служебна бележка да послужи за кандидатстване във висши училища в ... (посочва се
държава/и)"; име и фамилия и подпис на директора; кръгъл печат на училището.
(3) Служебната бележка се регистрира в изходящия дневник на училището.
(4) Служебната бележка се съхранява от притежателя.
Чл. 80в. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.09.2009 г.) (1) Характеристика на
ученика се изготвя от класния ръководител за всеки ученик от паралелката в края на
всяка учебна година, както и при преместване на ученика в друго училище.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 70 от 2011 г.) Характеристиката на ученика съдържа следните
реквизити: вид, наименование и местонахождение (град/село, община, област) на
училището, издало характеристиката на ученика; наименование на документа
"Характеристика на ученика"; данни за притежателя на документа: собствено, бащино и
фамилно име на ученика; ЕГН; дата и място на раждане; ЛНЧ; гражданство; форма на
обучение; текст: "е завършил/а (се е преместил/а) клас/срок през учебната ... година";
преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, спазване на
правилника за дейността на училището, участие в извънкласни и извънучилищни
дейности; наложени и незаличени към момента наказания и мерки; препоръки за
по-нататъшното му развитие; дата на издаване; име, фамилия и подпис на класния
ръководител.
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(3) Характеристиката на ученика е освободена от графично оформление.
(4) Характеристиката на ученика се съхранява от притежателя.
Чл. 80г. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2009 г., в сила от 15.05.2010 г.) (1) Характеристика на
ученика за завършена степен на образование се изготвя от класния ръководител за всеки
ученик при придобиване на основно и на средно образование.
(2) Характеристиката на ученика за завършена степен на образование съдържа
следните реквизити: вид, наименование и местонахождение (град/село, община, област)
на училището, издало характеристиката на ученика за завършена степен на образование;
наименование на документа "Характеристика на ученика за завършена степен на
образование"; данни за притежателя на документа: собствено, бащино и фамилно име на
ученика; ЕГН; дата и място на раждане; ЛНЧ; гражданство; форма на обучение; текст: "е
завършил/а основно/средно образование през учебната ........... година"; описание на
цялостното развитие на ученика през съответната степен на образование; дата на
издаване; име, фамилия и подпис на класния ръководител.
(3) Характеристиката на ученика за завършена степен на образование е неразделна
част от свидетелството за основно образование и дипломата за средно образование.
(4) Характеристиката на ученика за завършена степен на образование е освободена
от графично оформление.
(5) Характеристиката на ученика за завършена степен на образование се съхранява
от притежателя.
(6) Копие от характеристиката на ученика за завършена степен на образование се
съхранява в архива на училището.
Чл. 80д. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г. )
Удостоверение за завършен курс за ограмотяване на възрастни или за завършен курс за
обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети,
предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование, се
издава на лица, успешно завършили съответните курсове, организирани от МОН при
условията и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските
структурни фондове.
(2) Удостоверението по ал. 1 е формуляр и съдържа следните реквизити:
наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството;
наименование на документа; регистрационен номер и дата на издаване; наименование на
програмата или проекта, при условията на които е проведено обучението; курсът, в
който е проведено обучението; трите имена на лицето, ЕГН, месторождение;
наименование и местонахождение на училището, провело курса; наименование на
учебните предмети, брой учебни часове, оценки с думи и цифри; име, фамилия и подпис
на директора на училището; печат на училището.
(3) Удостоверението е освободено от графично оформление.
(4) Удостоверението се регистрира в определената за регистриране на тези
удостоверения регистрационна книга на училището, която се създава единствено за тази
цел.
(5) Удостоверението се съхранява от притежателя.
Чл. 80е. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2013 г. ) Уверение за
участие в курс за ограмотяване на възрастни или за участие в курс за обучение на
възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети, предвидени за
класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование, се издава на лица,
преминали обучение в съответните курсове, организирани от МОН при условията и по
реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни
фондове.
(2) Уверението е формуляр и съдържа следните реквизити: наименование на
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държавата по Конституция; наименование на министерството; наименование на
документа; регистрационен номер и дата на издаване; наименование на програмата или
проекта, при условията на които е проведено обучението; курсът, в който е проведено
обучението; трите имена на лицето, ЕГН, месторождение; наименование и
местонахождение на училището, провело курса; наименование на учебните предмети,
брой учебни часове, име, фамилия и подпис на директора на училището; печат на
училището.
(3) Уверението е освободено от графично оформление.
(4) Уверението се регистрира в определената за регистриране на тези уверения
регистрационна книга на училището, която се създава единствено за тази цел.
(5) Уверението се съхранява от притежателя.
Раздел VI
Общи изисквания към попълването и воденето на документите
Чл. 81. (1) (Доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Дипломите, свидетелствата и
удостоверенията и техните дубликати, издавани от институциите в системата на
народната просвета, се попълват на компютър или пишеща машина, а в непопълнените
редове се отпечатват тирета. Те се подписват задължително със син или черен химикал и
се удостоверяват със син печат.
(2) В документите по ал. 1 не се извършват поправки и не се ползва коректор и
изтриване на фабрично отпечатани и попълнени на компютър или пишеща машина
текстове и цифри.
(3) Датата на регистриране на документа в регистрационната книга не може да
предхожда датата на протокола на съответната комисия, вписана в документа.
(4) Всички удостоверения, свидетелства и дипломи и техните приложения и
дубликати се издават на бланка-оригинал.
(5) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2013 г. ) След регистрирането им дипломите и
приложенията към тях, свидетелствата, удостоверенията и дубликатите, които попадат в
обхвата на Регистъра на дипломите и свидетелствата за завършено основно и средно
образование и придобита степен на професионална квалификация, се въвеждат в него от
директора на институцията като основни данни и сканирани изображения.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 51 от 2013 г. ) Документи с фабрична номерация се
унищожават по реда на чл. 88 в случай, че са дефектни, сгрешени при попълването им
или станали негодни за ползване.
Чл. 81а. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) При издаване на дубликат на документ при
условията и по реда на тази наредба по желание на лицата се вписват възстановените или
променени имена, ако след издаването на оригинала на съответния документ имената са
били възстановени или променени по реда на чл. 19а от Закона за гражданската
регистрация.
Чл. 82. (1) Всички документи, без посочените в чл. 81, могат да се попълват на
ръка със син или черен 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
кръглият печат на институцията.
Чл. 82а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) В дипломите, свидетелствата,
удостоверенията и техните дубликати, издавани на членовете на семействата на
служители в дипломатическо или консулско представителство или в международна
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организация със седалище на територията на Република България, на мястото за
попълване на ЛНЧ се попълва номерът от съответния документ за самоличност, издаден
съгласно чл. 59, ал. 1, т. 13 от Закона за българските документи за самоличност.
Чл. 83. (1) (Предишен текст на чл. 83 - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) При попълване на
протоколите за изпитите след вписване на трите имена на последния ученик празните
редове се унищожават със знак "Z".
(2) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Протоколите за изпитите се номерират по реда на
предаването им за съхранение в класьора за съответната изпитна сесия.
Чл. 84. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2011 г.) 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. Върху снимката се поставя печат
на институцията, издала документа.
Чл. 85. Книгите и дневниците, описани в глава втора, се прошнуроват. Когато
книгата (дневникът) не е номерирана фабрично, тя се номерира на ръка със син или
черен химикал в горния десен ъгъл на листа.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТЧИТАНЕ И УНИЩОЖАВАНЕ НА
ДОКУМЕНТИ С ФАБРИЧНА НОМЕРАЦИЯ
Чл. 86. (1) Документите от задължителната документация за училищата за края на
учебната година, 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 приемателно-предавателен протокол за документи с фабрична номерация
съгласно образец (приложение № 4).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.).
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Протоколът по
ал. 2 се изготвя в четири екземпляра - за приемащата, за предаващата страна, за РИО и за
МОН. В 10-дневен срок от изготвянето на протокола предаващата страна представя в
МОН екземпляра, предназначен за него, а приемащата - в РИО.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Със заповед на ръководителите
на институциите, РИО и МОН се определя мястото на съхранение на
приемателно-предавателния протокол за документи с фабрична номерация. Срокът на
съхранение е постоянен.
Чл. 87. (1) (Доп. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Документите с фабрична номерация се
отчитат ежегодно след приключване на януарската поправителна сесия с Отчет на
документите с фабрична номерация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповед на директора/ръководителя на
институцията се определя комисия за отчитане на документите с фабрична номерация,
която съставя отчет за получените и разходваните документи с фабрична номерация,
съгласно образец (приложение № 5) и протокол за унищожените документи с фабрична
номерация.
1. (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.).
(3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2012 г.) Задължение на институцията е да представи единия
от екземплярите на отчета на РИО в срок до 30 април заедно с копие на протокола за
унищожаване на документи с фабрична номерация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Със заповеди на директора/ ръководителя на
институцията и началника на РИО се определя мястото на съхранение на отчета на
документи с фабрична номерация. Срокът на съхранение е постоянен.
Чл. 88. (1) Документи с фабрична номерация се унищожават в случай, че са
дефектни, сгрешени при попълването им, станали негодни за ползване, както и остатъкът

65

неизползвани, годни за ползване бланки (без дубликатите) след приключване на
януарската поправителна сесия.
(2) Със заповед на директора на институцията се определя комисия за
унищожаване на документите с фабрична номерация, подлежащи на унищожаване, която
съставя протокол за унищожени документи с фабрична номерация. В протокола се
вписват видът на документите, които подлежат на унищожаване, и количеството им.
(3) Комисията извършва унищожаването на свое заседание, като изрязва
отпечатаните серия и фабричен номер от бланките на документите и ги залепва върху
протокола, като върху всеки залепен номер поставя кръглия печат на институцията.
Залепените номера са неразделна част от протокола, а останалата част от бланките се
унищожава чрез изгаряне.
(4) Комисията подписва протокола и го предава на директора в сроковете,
определени от заповедта.
(5) Със заповеди на директора на институцията и началника на РИО се определя
мястото на съхранение на протокола за унищожаване на документи с фабрична
номерация, като срокът на съхранение е постоянен.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ, УТВЪРЖДАВАНЕ, АКТУАЛИЗИРАНЕ И
ИЗДАВАНЕ
НА ДОКУМЕНТИ В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Чл. 89. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Министерството на
образованието и науката поддържа информационна база за документите за системата на
народната просвета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Комисията, назначена със
заповед на министъра на образованието и науката:
1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) съставя списък на документи от
задължителната документация за системата на народната просвета, които се издават от
МОН за началото или за края на съответната учебна година;
2. разработва проект на формуляр-заявка за доставка на документи в съответствие
със списъците по т. 1;
3. разработва проекти на нови образци на унифицирани документи;
4. определя техническите параметри на всички образци на документи;
5. актуализира документите в съответствие с измененията в нормативните
документи за системата на народната просвета;
6. разработва образци на актуализирани документи;
7. съставя списък на документите, които се включват в "Албум на документи в
системата на народната просвета";
8. съставя "Албум на документи в системата на народната просвета".
(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Министърът на образованието и
науката утвърждава списъците, формуляр-заявките, образците и албума по ал. 2.
Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Министерството на
образованието и науката притежава изключителното право на ползване на графичното
оформление на документите по утвърдения от министъра на образованието и науката
списък на документи в системата на народната просвета, които МОН издава за началото
или края на учебната година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., бр. 47 от 2004 г., бр. 7 от 2008 г., бр. 52 от 2009 г.,
бр. 37 от 2011 г., бр. 24 от 2013 г.) Освободени от графично оформление са документите
по чл. 4, т. 1 - 4, 8, 9, 17, 25 - 37, 59 и 67, чл. 42, чл. 70, 75, чл. 77, ал. 1, т. 1 и 3, ал. 2 и 3 и
по чл. 80а, 80б, 80в, 80г, 80д и 80е.
(3) (Нова - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) Графичното оформление на документите по чл. 20,
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49, 50, 52, 54 и 60 за училищата по изкуствата се утвърждава от министъра на културата.
Чл. 91. Разработването на проектите на образците на документите в системата на
народната просвета се извършва съгласно изискванията на тази наредба.
Чл. 92. (1) Албумът на документите в системата на народната просвета съдържа:
номенклатурен номер на документа, наименование на документа, техническите
параметри и графичното изображение на документа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Албумът се издава от МОН.
Чл. 92а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013
г. ) Данните в документите по чл. 63, 70 и 75 се въвеждат в база данни, които се
обработват и обобщават в РИО и информационната система на МОН.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Програмните продукти за
въвеждане и обработка на данните се осигуряват от МОН.
Чл. 93. (1) Формуляр-заявката е предназначена за заявяване на задължителната
документация от институциите. Формуляр-заявката съдържа две страници със следните
реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; местонахождението на РИО;
наименование на документа: "заявка за задължителната документация за институциите,
за които са предназначени документите за началото (края) на учебната ....../...... година";
трите имена на директора, пълно наименование на институцията, телефони, факс и адрес
на институцията; антетка с три колони със следните наименования: номенклатурен
номер; наименование на документа; заявено количество в брой;
2. втора страница - антетка с три колони със следните наименования:
номенклатурен номер; наименование на документа; заявено количество в брой; под
антетката - пълното наименование на платеца на задължителната документация (ЗД),
данъчен номер и БУЛСТАТ на платеца, име и фамилия на директора, подпис на
директора и печат, име и фамилия и длъжност на лицето от общинската администрация
(когато общината е платец на ЗД), подпис на лицето и печат на общината, тел., име и
фамилия, подпис на проверилия заявката експерт в РИО, телефон, име, фамилия и
подпис на началника на РИО и печат на РИО.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 51 от 2013 г. ) Заявяването на
документите се извършва от директора на институцията. Екземплярът, който се предава
в МОН, е предназначен за изпълнителя по договор за възлагане на обществена поръчка
за отпечатване и разпространение на задължителната училищна документация за
училищата, детските градини и обслужващите звена за началото или края на учебната
година.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.).
(4) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.).
(5) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Институции" са: детски градини, училища, обслужващи звена, професионални
колежи, центрове за професионално обучение, центрове за информация и професионално
ориентиране, центрове за квалификация на обучаващите.
2. "Модул" е самостоятелно обособена част от съдържанието на обучението по
професионална подготовка.
3. "ЕГН" - единен граждански номер; "ЛНЧ" - личен номер на чужденеца (попълва
се в документите само за лица - чужди граждани, които са граждански регистрирани с
ЛНЧ).
4. "ЕДСД" - единна държавна система за деловодство.
5. (Попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) "ЕК" - експертна комисия, назначена със заповед
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на директора на институцията, която преценява ценността на документите по чл. 11 от
Закона за държавния архивен фонд.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, се издава
диплома за средно образование, номенклатурен номер 3-35, състояща се от корица твърда подвързия, и четири страници.
(2) Дипломата съдържа следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на
министерството, наименование на документа - "диплома", отпечатан държавен герб;
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция,
наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно
образование"; пълно наименование и местонахождение на училището;
3. втора страница - снимка на притежателя, кръгъл печат; подпис на притежателя;
наименованието на документа "диплома за средно образование", серия; номер;
регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на документа: трите
имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; година на завършване на обучението;
вид, наименование и местонахождение на училището; ред за вписване вида подготовка
(непрофилирана подготовка, профил, специалност, професия); форма на обучение; срок
на обучение; номер и дата на протокола на зрелостната комисия; текст: "придобива
средно образование"; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на
директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието
или за професионално обучение";
4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри
от зрелостните изпити; наименования на учебните предмети (от учебния план от 1999
година), оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове за задължителна
подготовка, профилирана или задължителна професионална подготовка;
5. четвърта страница - наименованието на учебните предмети, оценки с думи и
цифри и хорариум учебни часове от задължителноизбираема подготовка,
свободноизбираема подготовка; наименования на учебните предмети и оценки с думи и
цифри от държавните зрелостни изпити; указателен текст: "Текстът в рубриката
"Държавни зрелостни изпити" се попълва в случай, че ученикът ги е положил успешно
по реда на § 31, ал. 5 от Закона за народната просвета "; име, фамилия и подпис на
директора, печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която
най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3.".
(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден
знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен
герб.
(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи за средно
образование регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на
образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон
на ученика. Копие от дипломата с текст: "вярно с оригинала" и кръгъл печат се прилага
към личния картон на ученика.
(5) Когато професионалната подготовка е по модули, към дипломата за средно
образование с номенклатурен номер 3-35 се издава "приложение към диплома за средно
образование (за обучение по модули)" с номенклатурен номер 3-35.1. Приложението се
издава, когато в дипломата за средно образование не достигат редове за вписване на
всички изучавани модули по учебен план. Приложението е неразделна част от дипломата
и не може да се използва самостоятелно. Приложението е описано в чл. 58.
(6) Дипломата и приложението се съхраняват от притежателя.
§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Учениците, придобили средно образование през
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учебната 2002/2003 г., при заявено искане получават удостоверението по чл. 59а.
§ 3. (1) За учениците, приети след седми клас през учебната 1997/1998 година с
шестгодишен срок на обучение и завършващи средното си образование през учебната
2002/2003 година, се издава диплома за средно образование, номенклатурен номер 3-40,
състояща се от корица - твърда подвързия, и четири страници.
(2) Дипломата е със следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството, наименование на документа - "диплома", отпечатан държавен герб;
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция;
наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно
образование"; вид, пълно наименование и местонахождение на институцията;
3. втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис на
притежателя; наименование на документа "диплома за средно образование"; серия;
номер на дипломата; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя
на дипломата: трите имена, ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство; година на
завършване на обучението; вид, наименование и местонахождение на училището; вид
подготовка (непрофилирана, профил); форма на обучение; срок на обучение; с общ успех
(с думи и цифри); номер и дата на протокола на зрелостната комисия; текст: "се признава
средно образование"; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на
директора; печат с държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието
или за професионално обучение";
4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри
от зрелостните изпити; "задължителната подготовка": наименования на учебните
предмети по учебния план, по който ученикът се е обучавал, оценките с думи и цифри и
общия хорариум; "профилираната подготовка": четири празни колони за вписване на
наименованието на учебните предмети от профилираната подготовка, оценките с думи и
цифри и общия хорариум учебни часове;
5. четвърта страница - "задължителноизбираема подготовка": четири празни
колони за вписване на наименование на учебните предмети от задължителноизбираемата
подготовка, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове;
"свободноизбираема подготовка": четири празни колони за вписване на наименованията
на учебните предмети от свободноизбираемата подготовка, оценките с думи и цифри и
общия хорариум учебни часове; "държавни зрелостни изпити": наименования на
учебните предмети и оценки с думи и цифри от държавните зрелостни изпити;
указателен текст: "Текстът в рубриката "Държавни зрелостни изпити" се попълва в
случай, че ученикът ги е положил успешно по реда на § 31, ал. 5 от Закона за народната
просвета"; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб; текст: "Оценките
са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската
положителна - среден 3.".
(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден
знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен
герб.
(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи за средно
образование регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на
образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния картон
на ученика. Копие от дипломата с текст: "вярно с оригинала" и кръгъл печат се прилага
към личния картон на ученика.
(5) Дипломата се съхранява от притежателя.
§ 4. Ученици, обучавали се минали години в средни общообразователни училища,
но положили зрелостни изпити през юнска, септемврийска сесия на 2003 г. или януарска
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сесия на 2004 г., получават дипломи за средно образование с номенклатурен номер 3-36 образец 2002 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници.
Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак.
Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.
§ 5. Ученици, обучавали се минали години в професионални училища (техникуми) и
допуснати до зрелостни изпити, но положили ги през юнска, септемврийска сесия на
2003 г. и януарска сесия на 2004 г., получават дипломи с номенклатурен номер 3-41,
"диплома за средно специално образование", образец от 2002 г., състоящи се от корица твърда подвързия, и четири страници, а за ученици, обучавани в професионални
училища (СПТУ) - дипломи, с номенклатурен номер 3-42, "диплома за средно
образование", образец от 2001 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири
страници. Страниците на дипломи образци 3-41 и 3-42 са отпечатани на хартия,
защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа
защитна мрежа с държавен герб.
§ 6. (1) На лица, придобили професионална квалификация след средно образование
през учебната 2002/2003 се издава диплома за средно специално образование с
номенклатурен номер 3-112, която се състои от корица - твърда подвързия, и четири
страници.
(2) Дипломата има следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа "диплома"; отпечатан държавен герб;
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция;
наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно
специално образование"; вид, наименование и местонахождение на училището;
3. втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис на
притежателя; наименование на документа "диплома за средно специално образование";
серия; номер на дипломата; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за
притежателя на дипломата: трите имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство, месторождение; данни
за притежаваната от лицето диплома за средно образование:серия, номер,
регистрационен номер, дата на издаване, вид и наименование на училището, издало
дипломата за средно образование; вид и наименование на училището, което лицето
завършва; форма на обучение; срок на обучение; профил/специалност/професия; общ
успех с думи и цифри; номер и дата на протокола на държавната квалификационна
комисия; присъдената квалификация; име, фамилия и подписи на членовете на
държавната квалификационна комисия и на директора; текст: "Не дава право за
продължаване на образованието", печат с държавен герб;
4. трета страница - "оценки от изпитите за професионална квалификация",
"професионална подготовка", "защита на дипломна работа на тема: ......", "теория на
специалността по обобщен конспект", "практика", две празни колони с редове за
нанасяне оценките с думи и цифри, оценки с думи и цифри; "оценки от изучаваните
учебни предмети, които участват при формиране на общия успех": четири празни колони
с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри
и общия хорариум учебни часове; ред за вписване на общия успех с думи и цифри;
"оценки от други изучавани предмети": четири празни колони с редове за нанасяне на
наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум
учебни часове;
5. четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на учебните предмети,
оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на
директора; печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която
най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".
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(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден
знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен
герб.
(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи
регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за
придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.
(5) Дипломата се съхранява от притежателя.
§ 7. (1) Свидетелство за професионална квалификация с номенклатурен номер 3-54
се издава на учениците от професионалните училища и професионалните паралелки в
средните общообразователни училища, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003 и
успешно положили изпитите за професионална квалификация.
(2) Свидетелството за професионална квалификация се състои от корица - твърда
подвързия, и четири страници. Има следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа - "свидетелство за професионална
квалификация";
2. първа страница - държавен герб, наименование на държавата по Конституция;
наименование на министерството; наименование на документа "свидетелство за
професионална квалификация"; вид, наименование и местонахождение на институцията;
3. втора страница - снимка на притежателя; кръгъл печат; личен подпис на
притежателя; наименование на документа "свидетелство за професионална
квалификация"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за
притежателя на документа: трите имена; ЕГН, месторождение, ЛНЧ, гражданство;
година на завършване; вид и наименование на институцията; форма на обучение; срок на
обучение; номер и дата на протокола на държавната квалификационна комисия; текст:
"придобива степен на професионална квалификация по професия, специалност"; име,
фамилия и подпис на председателя на държавната квалификационна комисия и на
директора; печат с държавен герб; текст: "Не дава право за продължаване на
образованието";
4. трета страница - текст: "оценки от изпитите за придобиване на професионална
квалификация" - теория и практика, оценки с думи и цифри, празни редове за вписване
на темата на дипломна работа и оценката от защитата й с думи и цифри; текст "оценки от
изучавани учебни предмети (модули) от професионална подготовка"; под текста четири
колони с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети (модулите),
оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; подпис на директора на
институцията; печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобалната система, при
която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3";
5. четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на наименованията на
учебните предмети (модули), оценките с думи и цифри, общия хорариум учебни часове;
име, фамилия и подпис на директора на институцията; печат с държавен герб.
(3) Страниците на свидетелството за професионална квалификация са отпечатани
на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница
съдържа защитна мрежа с държавен герб.
(4) Когато обучението за придобиване на професионална квалификация е по
модули, към свидетелството за професионална квалификация се издава Приложение към
свидетелството за професионална квалификация (за обучение по модули) с
номенклатурен номер 3-54.1. Приложението се издава, ако в свидетелството не достигат
редове за вписване на всички изучавани модули. Приложението е неразделна част от
свидетелството и не може да се използва самостоятелно. Приложението е описано в чл.
57.
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(5) Свидетелството за професионална квалификация се регистрира в определената за
регистриране на свидетелства за професионална квалификация регистрационна книга за
издадените документи за завършена степен на образование и за придобита
професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.
(6) Свидетелството за професионална квалификация се съхранява от притежателя.
§ 8. Лица, приети след средно образование в институции за придобиване на трета
степен на професионална квалификация и успешно завършили курса на обучение и
положили държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, считано
от юнската сесия на учебната 2003/2004, получават свидетелство за професионална
квалификация, описано в чл. 52.
§ 9. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, класният
ръководител изготвя доклад на класния ръководител за допускане на учениците до
държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни
изпити за придобиване на професионална квалификация. Протоколът е с номенклатурен
номер 3-77 и се състои от две страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на институцията; наименование на документа; учебна година; сесия;
клас; паралелка; брой на ученици в класа; антетка с колони със следните наименования:
номер по ред; трите имена на учениците, които се допускат до държавни зрелостни
изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;
определените от ученика учебни предмети, които ще се впишат като зрелостни изпити в
дипломата за средно образование; заявеното от ученика желание за явяване на държавни
зрелостни изпити по учебни предмети и вариант;
2. втора страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
трите имена на учениците, които се допускат до държавни зрелостни изпити и/или
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация; определените от
ученика учебни предмети, които ще се впишат като зрелостни изпити в дипломата за
средно образование; заявеното от ученика желание за явяване на държавни зрелостни
изпити по учебни предмети и вариант; под последния ред се записва датата на изготвяне
на доклада; името, фамилията и подписа на класния ръководител.
(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на доклада до
края на учебната година, след което докладът се съхранява 2 години в архива на
институцията.
§ 10. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, зрелостната
комисия, назначена със заповед на директора, изготвя протокол за допускане на
учениците до държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или
до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация. Протоколът е с
номенклатурен номер 3-79, който се състои от осем страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на институцията; наименование на документа; учебна година; сесия;
датата на заседанието; номер и дата на издаване на заповедта на директора за
назначаване на комисията; име и фамилия на председателя и членовете на комисията;
дневния ред на заседанието;
2. втора до шеста страница - решение на комисията за допускане до държавни
зрелостни изпити и/или до държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация; антетка с колони със следните наименования: пореден номер на вписване
на учениците; класа; трите имена на учениците, които се допускат до държавни
зрелостни изпити и/или държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация; определените от ученика учебни предмети, които ще се впишат като
зрелостни изпити в дипломата за средно образование; заявеното от ученика желание за
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явяване на държавни зрелостни изпити по учебни предмети и варианти;
3. седма страница - текст: "ученици, допуснати до изпит за промяна на оценката";
антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на учениците;
учебни предмети, по които ученикът заявява, че желае да се яви на изпит;
4. осма страница - антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
трите имена на учениците; учебни предмети, по които ученикът заявява, че желае да се
яви на изпит; под последния ред се записват трите имена и подписите на председателя,
членовете на зрелостната комисия и директора, кръгъл печат.
(2) Протоколът се води от председателя на зрелостната комисия и се поставя в
класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се
прошнурова и подпечатва.
(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в
архива на училището със срок постоянен.
§ 11. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, се изготвя
протокол на зрелостната комисия за формиране на окончателните оценки за зрелостни
изпити. Протоколът се попълва за всяка паралелка и в него се определят окончателните
средноаритметични оценки, определени за зрелостни изпити. Протоколът е с
номенклатурен номер 35-81, състои се от четири страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на институцията; наименование на документа; паралелка; номер; дата;
випуск 2002/2003; сесия; заповед за назначаване на комисията; състав на комисията имена на председателя и членовете; дневен ред; имена на отсъстващи;
2. втора страница - решение на комисията за формиране на окончателните оценки
за зрелостни изпити; антетка с колони със следните наименования: пореден номер, трите
имена на ученика; български език и литература, под него оценка с думи и цифри;
наименование на учебния предмет по избор на ученика, оценка с думи и цифри;
3. трета страница - антетка с колони със следните наименования: пореден номер,
трите имена на ученика; български език и литература, под него оценка с думи и цифри;
наименование на учебния предмет по избор на ученика, оценка с думи и цифри;
4. четвърта страница - бележки на комисията по молби и други; трите имена и
подписи на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и подпис на
директора; кръгъл печат.
(2) Протоколът се води от председателя на зрелостната комисия и се поставя в
класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се
прошнурова и подпечатва.
(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в
архива на училището със срок постоянен.
§ 12. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2002/2003, се изготвя
протокол на зрелостна комисия за придобиване на средно образование и/или на
комисията за придобиване на професионална квалификация. В протокола се вписват
окончателните оценки от всички изпити (зрелостни, държавни зрелостни изпити и
изпити за придобиване на професионална квалификация) на учениците от целия випуск.
Протоколът е с номенклатурен номер 3-81А, съдържа 16 страници със следните
реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа; номер; дата; учебна
година; сесия; № на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията - имена
на председателя и членовете; дневен ред; имена на отсъстващи;
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2. втора страница - текст: "I. Комисията определи следните оценки от изпитите";
текст: "I. 1. Успешно положили държавните зрелостни изпити и/или изпити за
придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните
наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити;
оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния
предмет по избор; оценка (с думи и цифри);
3. трета, пета, седма, девета, единадесета, тринадесета страница - антетка с колони
със следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име;
зрелостни изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри);
наименование на учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);
4. четвърта, шеста, осма, десета, дванадесета страница - антетка с колони със
следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни
изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на
учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);
5. четиринадесета страница - текст: "I.2. Неуспешно положили държавните
зрелостни изпити или изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка
с колони със следните наименования: № по ред; клас (курс); собствено, бащино и
фамилно име; по учебни предмети;
6. петнадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред;
клас (курс); собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;
7. шестнадесета страница - текст: "II. Комисията разгледа следните молби"; редове
за вписване на решенията; текст: "III. Други"; редове за вписване на решения; трите
имена и подписите на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и
подписа на директора; кръгъл печат.
(2) Протоколът се води от председателя на комисията и се поставя в класьор, в
който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се прошнурова и
подпечатва.
(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в
архива на училището със срок постоянен.
§ 13. (1) Удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование, се издава на лице, което не е изучавало
някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в средното
образование и допълнително е положило изпит по реда и условията на зрелостен изпит в
училище, определено от РИО. Удостоверението е с номенклатурен номер 3-102, състои
се от една страница със следните реквизити:
1. страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; вид, наименование и местонахождение на институцията; наименование
на документа "удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на
издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение или
ЛНЧ, гражданство; сесия; учебна година; текст: "Положи по реда и условията на
зрелостен изпит, изпит по (учебен предмет)"; номер и дата на протокола на държавната
зрелостна комисия; оценка от изпита с думи и цифра; текст: "Удостоверението е
неразделна част от дипломата за средно образование"; данни от дипломата за средно
образование, към която се отнася удостоверението: серия, номер, регистрационен номер
и дата на издаване; данни за училището, издало дипломата: вид, наименование и
местонахождение на училището; име, фамилия и подписи на членовете на зрелостната
комисия в училището, което издава удостоверението, и име, фамилия и подпис на
директора на училището; печат с държавен герб; текст: "Дава право при кандидатстване
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за продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е
по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна
- среден 3".
(2) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(3) Удостоверението се регистрира в определената за регистриране на
удостоверения за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в
дипломата за средно образование, регистрационна книга на издадените документи за
завършена степен на образование или придобита професионална квалификация.
(4) Дубликат на удостоверението за професионално обучение се издава след
подадена молба от притежателя на оригинала в случаите, когато оригиналният документ
е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението за
професионално обучение се издава върху оригинално удостоверение, като в горния
десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат", под който се полага подпис на
директора и кръглия печат на институцията. Дубликатът се регистрира в регистрационна
книга за издадените дубликати на документи за завършена степен на образование или
придобита квалификация.
(5) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование/дубликатът на удостоверението за
положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно
образование, се съхранява от притежателя.
§ 14. (1) Дневникът за III - IV клас се ползва в III и IV клас през учебната 2003/2004
и в IV клас през учебната 2004/2005. В дневника се вписва информацията за учебния
процес в една паралелка за една учебна година. Дневникът е с номенклатурен номер 3-15,
състои се от корица - твърда подвързия, и страници. Дневникът има следните реквизити:
1. корица - наименование на министерството; наименование на документа; пълното
наименование и местонахождение на институцията;
2. титулна страница - наименование на министерството; наименование на
документа; пълното наименование и местонахождение на институцията; име, фамилия и
подпис на класния ръководител и директора; кръгъл печат на институцията;
3. страница - съдържание; указания за водене на дневника;
4. страница - седмично разписание за първия и втория срок; място за нанасяне
данни за проведени срещи с родителите;
5. страници - общи сведения за учениците: номер на ученика в класа; трите имена
на ученика; ЕГН; месторождение; домашен адрес и телефон; за коя година е в този клас;
в кое училище и кой клас е бил ученикът миналата учебна година; страница и номер от
записа за ученика в книгата за подлежащи на задължително обучение; номер на ученика
в класа; данни за избраната от ученика свободноизбираема подготовка; извънкласни
форми за ученика; данни за родителите - трите имена на родителите (настойника); адрес,
телефони за връзка; информация за преместване на ученика: регистрационен номер на
удостоверението за преместване и номер и дата на уведомителното писмо до общината;
6. страници - седмичното разписание по дни и часове; място за полагане подпис на
учителите; място за нанасяне номерата на отсъстващите ученици; данни за закъснелите
ученици за учебен час; бележки по дисциплината на учениците; място за нанасяне данни
за изпратени съобщения до родителите за отсъствия на ученика; сведение за отсъствията
на учениците - за седмицата и пренесени;
7. страници - сведение от обучението на всеки ученик от класа: трите имена на
ученика; номера в класа; клас; оценки от общозадължителна и свободноизбираема
подготовка за първи и втори срок по учебни предмети; годишни оценки; оценки от
поправителни изпити - първа, втора и допълнителна сесия; отсъствия (извинени и
неизвинени): за първи срок и за годината; проведена допълнителна работа с ученика;
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бележки за цялостното развитие, годишен резултат (завършва, остава); подпис на
класния ръководител;
8. страници - годишен успех на учениците от класа: номер на ученика в класа,
трите имена на ученика, годишни оценки по учебните предмети (с думи и цифри),
резултати след приключване на учебната година (завършва, остава), отсъствия за първи
срок и годината (извинени, неизвинени); регистрационен номер и дата на
удостоверението за завършен клас; наложени и отменени наказания на учениците,
бележки на учителите.
(2) Дневникът се води от класния ръководител и от всеки учител, който преподава
в класа. След приключване на учебната година класният ръководител предава дневника
на директора.
(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на дневника до
приключването му. Дневникът се съхранява в архива на институцията пет години след
приключването му.
§ 15. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Дневникът по чл. 26 е предназначен за II клас
през учебната 2003/2004 г., II и III клас през учебната 2004/2005 и II, III и IV клас през
учебната 2005/2006 и следващите учебни години.
§ 16. Тази наредба се издава на основание чл. 17, т. 3 от Закона за народната
просвета (обн., ДВ, бр. 86 от 1991 г.; изм., бр. 90 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998 г.;
доп., бр. 124 от 1998 г.; изм., бр. 153 от 1998 г.; бр. 67 и 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 90 и
95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г.).
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната
просвета
(ДВ, бр. 47 от 2004 г., изм., бр. 47 от 2006 г., в сила от 9.06.2006 г.)
§ 55. (1) Разпоредбата на чл. 18 влиза в сила от учебната 2004/2005 г.
(2) За учебната 2003/2004 г. на децата, посещавали и завършили подготвителна
група в детската градина/училището или подготвителен клас в училище се издава
Удостоверение с номер 3-19 за завършена подготвителна група/подготвителен клас,
което се състои от две страници и съдържа следните реквизити:
1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование и местонахождение на институцията; наименование на
документа "удостоверение за завършилите подготвителна група/подготвителен клас";
регистрационен номер и дата на издаване; трите имена на детето; ЕГН; месторождение;
текст: "През учебната ............ година завърши подготвителна група/подготвителен клас";
име, фамилия и подпис на директора, кръгъл печат;
2. втора страница - празна.
(3) Удостоверението по ал. 2 се регистрира в изходящия дневник на институцията,
подписва се от директора и се подпечатва с печата на институцията.
(4) Дубликат на удостоверението по ал. 2 се издава след подадена молба в случаите,
когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.
Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално удостоверение за завършена
подготвителна група/подготвителен клас, като в горния десен ъгъл с главни букви се
отпечатва текст: "дубликат", под който се полага подписът на директора и печат.
(5) Удостоверението по ал. 2 или дубликатът се съхранява от родителя/настойника
на детето.
§ 56. (1) Ученици, получили диплома за средно образование 3-35 - образец 2003 г.,
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могат да получат удостоверение за общ успех при кандидатстване във висше училище.
Удостоверението не е задължителен документ.
(2) Удостоверението се състои от една страница със следните реквизити:
наименование на документа "удостоверение за общ успех при кандидатстване във висше
училище"; изходящ номер; пълно наименование и местонахождение на училището,
издало удостоверението; трите имена на ученика; ЕГН; ЛНЧ, гражданство; учебна
година на завършване на ХII клас; данни за притежаваната от лицето диплома за средно
образование, серия, номер, рег. номер, дата на издаване; общ успех с думи и цифри;
текст: "Настоящото удостоверение да послужи за кандидатстване във висше училище.";
дата; име и фамилия на директора; подпис и печат.
(3) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01)
от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от зрелостните
изпити (държавните зрелостни изпити), средноаритметичната оценка (с точност до 0,01)
от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната
оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата
подготовка и/или профилирана или задължителна професионална подготовка.
(4) Удостоверението е освободено от графично оформление.
(5) Удостоверението се описва в изходящия дневник на институцията.
(6) Удостоверението се съхранява от притежателя.
§ 57. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебните 2003/2004 и 2004/2005 г.,
се издава диплома за средно образование, номенклатурен номер (3-35а), състояща се от
корица - твърда подвързия, и четири страници.
(2) Дипломата съдържа следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на
министерството, наименование на документа - "диплома", отпечатан държавен герб;
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция,
наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно
образование"; наименование и местонахождение на училището;
3. втора страница - снимка и подпис на притежателя, кръгъл печат;
наименованието на документа "диплома за средно образование", серия; номер;
регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на документа: трите
имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; година на завършване на обучението;
наименование и местонахождение на училището; редове за вписване вида подготовка
(непрофилирана подготовка, профил, специалност, професия); форма на обучение; срок
на обучение; "с общ успех ..... (с думи и цифри)"; номер и дата на протокола на
зрелостната комисия; текст: "придобива средно образование"; име, фамилия и подписи
на членовете на зрелостната комисия и на директора; печат с държавен герб; текст: "Дава
право за продължаване на образованието или за професионално обучение";
4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри
от зрелостните изпити; наименования на учебните предмети от учебния план; оценките с
думи и цифри и общия хорариум учебни часове за: задължителна подготовка,
задължителноизбираема подготовка: профилирана или задължителна професионална
подготовка;
5. четвърта страница - наименованието на учебните предмети, оценки с думи и
цифри
и
общия
хорариум
учебни
часове
от:
непрофилирана
и/или
задължителноизбираема професионална подготовка; свободноизбираема подготовка;
наименования на учебните предмети и оценки с думи и цифри от държавните зрелостни
изпити; указателен текст: "Текстът в рубриката "Държавни зрелостни изпити" се попълва
в случай, че ученикът ги е положил успешно по реда на § 5, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
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народната просвета"; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб; текст:
"Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската
положителна - среден 3.".
(3) За училищата по изкуствата на трета страница от дипломата вместо
профилирана
или
задължителна
професионална
подготовка
се
изписва
задължителноизбираема професионална подготовка; четири празни колони за вписване
на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове.
(4) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден
знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен
герб.
(5) Дипломата се регистрира в книгата за издадени документи за завършена степен
на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния
картон на ученика.
(6) Когато професионалната подготовка е по модули, към дипломата за средно
образование с номенклатурен номер 3-35а се издава "приложение към диплома за средно
образование (за обучение по модули)" с номенклатурен номер 3-35.1. Приложението се
издава, когато в дипломата за средно образование не достигат редове за вписване на
всички изучавани модули/учебни предмети по учебен план. Приложението е неразделна
част от дипломата и не може да се използва самостоятелно.
(7) Дипломата и приложението се съхраняват от притежателя.
(8) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01)
от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от зрелостните
изпити (държавните зрелостни изпити), средноаритметичната оценка (с точност до 0,01)
от учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната
оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата
подготовка.
§ 58. Ученици, обучавали се в средни общообразователни училища и допуснати до
зрелостни изпити минали учебни години, но положили ги през юнска, септемврийска
сесия на 2004 г. и януарска, юнска, септемврийска сесия на 2005 г. и януарска на 2006 г.,
получават дипломи за средно образование с номенклатурен номер 3-36 - образец 2002 г.,
състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломата
са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и
четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.
§ 59. Ученици, обучавали се минали учебни години в професионални училища
(техникуми) и допуснати до зрелостни изпити, но положили ги през юнска,
септемврийска сесия на 2004 г. и януарска, юнска, септемврийска сесия на 2005 г. и
януарска на 2006 г., получават дипломи с номенклатурен номер 3-41, "диплома за средно
специално образование", образец от 2002 г., състоящи се от корица - твърда подвързия, и
четири страници, а за ученици, обучавани в професионални училища (СПТУ) - дипломи
с номенклатурен номер 3-42, "диплома за средно образование", образец от 2001 г.,
състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници. Страниците на дипломи с
номенклатурни номера 3-41 и 3-42 са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден
знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен
герб.
§ 60. (1) На лица, обучавали се след средно образование минали учебни години в
професионални училища (техникуми) и придобилите професионална квалификация
"Мениджър в спорта" през учебната 2003/2004 г., се издава диплома за средно специално
образование с номенклатурен номер 3-112, която се състои от корица - твърда подвързия,
и четири страници.
(2) Дипломата има следните реквизити:
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1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа "диплома"; отпечатан държавен герб;
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция;
наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно
специално образование"; вид, наименование и местонахождение на училището;
3. втора страница - снимка и подпис на притежателя; кръгъл печат; наименование
на документа "диплома за средно специално образование"; серия; номер на дипломата;
регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на дипломата: трите
имена, ЕГН, ЛНЧ, гражданство, месторождение; данни за притежаваната от лицето
диплома за средно образование: серия, номер, регистрационен номер, дата на издаване,
наименование на училището, издало дипломата за средно образование; наименование на
училището, което лицето завършва; форма на обучение; срок на обучение; профил,
специалност, професия; общ успех с думи и цифри; номер и дата на протокола на
държавната квалификационна комисия; присъдената квалификация; име, фамилия и
подписи на членовете на държавната квалификационна комисия и на директора; текст:
"Не дава право за продължаване на образованието", печат с държавен герб;
4. трета страница - "оценки от изпитите за професионална квалификация",
"професионална подготовка", "защита на дипломна работа на тема: ......", "теория на
специалността по обобщен конспект", "практика", две празни колони с редове за
нанасяне оценките с думи и цифри, оценки с думи и цифри; "оценки от изучаваните
учебни предмети, които участват при формиране на общия успех": четири празни колони
с редове за нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри
и общия хорариум учебни часове; ред за вписване на общия успех с думи и цифри;
"оценки от други изучавани учебни предмети": четири празни колони с редове за
нанасяне на наименованията на учебните предмети, оценките с думи и цифри и общия
хорариум учебни часове;
5. четвърта страница - четири колони с редове за нанасяне на учебните предмети,
оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове; име, фамилия и подпис на
директора; печат с държавен герб; текст: "Оценките са по шестобална система, при която
най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна - среден 3".
(3) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден
знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен
герб.
(4) Дипломата се регистрира в определената за регистриране на дипломи
регистрационна книга за издадените документи за завършена степен на образование и за
придобита професионална квалификация и се описва в личния картон на ученика.
(5) Дипломата се съхранява от притежателя.
§ 61. За учениците, завършващи ХII клас през учебните 2003/2004 и 2004/2005 г.,
класният ръководител изготвя доклад за допускането им до зрелостни, държавни
зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация.
(2) Докладът е с номенклатурен номер 3-77. Състои се от две страници със
следните реквизити:
1. първа страница: наименование на министерството; наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа "доклад на класния
ръководител за допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за
придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация"; учебна година; клас, паралелка; сесия; брой на
учениците в класа; текст: "Да се допуснат до зрелостни, държавни зрелостни изпити
и/или изпити за придобиване на професионална квалификация следните ученици:";
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антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика;
наименование на учебните предмети, за които ученикът е подал заявление;
2. втора страница: антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
трите имена на ученика; наименование на учебните предмети, за които ученикът е подал
заявление; име, фамилия и подпис на класния ръководител; дата.
(3) Докладът се изготвя въз основа на заявленията и успеха на учениците, вписан в
личните им картони.
(4) Докладът се съхранява 5 години на място, определено със заповед на директора.
§ 62. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебните 2003/2004 и 2004/2005 г.,
комисия, назначена със заповед на директора, изготвя протокол за допускане на
учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно
образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.
Протоколът се попълва за целия випуск и определя кои са допуснатите ученици.
(2) Протоколът по ал. 1 е с номенклатурен номер 3-79 и има следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа "протокол на комисията за
допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на
средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация"; номер; дата; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за назначаване
на комисията; състав на комисията - имената на председателя и на членовете на
комисията; дневен ред; имена на отсъстващи членове на комисията;
2. страници - решения на комисията за допускане до изпити: антетка с колони със
следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; учебните предмети,
за които ученикът е подал заявление за зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;
3. страници - решение на комисията за допускане на ученици на изпити за промяна
на оценката - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, клас, трите
имена на ученика, учебен предмет;
4. празни редове за вписване на: номер по ред, клас, трите имена на ученика;
учебен предмет; трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите
имена и подпис на директора; кръгъл печат.
(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.
(4) Протоколът от изпитната сесия се съхранява в класьор. След приключване на
изпитната сесия протоколът се прошнурова.
(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година, а след този срок той се съхранява в
архива на училището със срок постоянен.
§ 63. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2006 г.) Разпоредбата на чл. 45 влиза в сила от
учебната година, в която се проведат държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона
за народната просвета.
(2) За учебните 2003/2004 и 2004/2005 г. се издава удостоверение за положен изпит
по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно образование на
лице, което не е изучавало някой общообразователен учебен предмет по време на
обучението си в средното образование и допълнително е положило изпит. Изпитът се
полага по предмет, изучаван в задължителната подготовка на гимназиалния етап по реда
и условията на приравнителен изпит в училище, определено от РИО. Удостоверението е
с номенклатурен номер 3-102, състои се от една страница със следните реквизити:
страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование и местонахождение на училището; наименование на
документа "удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет,

80

невключен в дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на
издаване; данни за притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение или
ЛНЧ, гражданство; данни от дипломата за средно образование, към която се отнася
удостоверението: серия, номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за
училището, издало дипломата: вид, наименование и местонахождение на училището;
текст - положил приравнителен изпит по (учебен предмет) изучаван в задължителната
подготовка на гимназиалния етап; получава оценка ....... (с думи и цифри); име, фамилия
и подпис на директора на училището; печат; текст: "Дава право при кандидатстване за
продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е по
шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна среден 3".
(3) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(4) Удостоверението се регистрира в регистрационната книга на издадените
документи за завършена степен на образование или придобита професионална
квалификация.
(5) Дубликат на удостоверението се издава след подадена молба от притежателя на
оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал
негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално
удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат",
под който се полагат подпис на директора и кръглият печат на институцията.
Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на
документи за завършена степен на образование или придобита квалификация.
(6) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование/дубликатът на удостоверението за
положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно
образование, се съхранява от притежателя.
§ 64. Регистрационната книга по чл. 62а се въвежда от учебната 2004/2005 г.
§ 65. Навсякъде в наредбата думите "квалификационен изпит" се заменят с "изпит за
придобиване на професионална квалификация", а думите "квалификационни изпити" се
заменят с "изпити за придобиване на професионална квалификация".
§ 66. Навсякъде в текста на наредбата, с изключение на чл. 57, думите "завършено
средно образование" се заменят със "завършен гимназиален етап".
§ 67. В чл. 15, ал. 2 и чл. 56, ал. 2 думите "картонена корица" се заменят с "корица твърда подвързия".
§ 68. Навсякъде в наредбата думите "ЛНЧ с гражданство" се заменят с "ЛНЧ,
гражданство".
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната
просвета
(ДВ, бр. 55 от 2005 г.)
§ 4. Протоколът с номенклатурен номер 35-81 се изготвя и за учениците,
завършващи ХII клас през учебната 2004/2005 г. на юнска и септемврийска сесия 2005 г.
и януарска сесия 2006 г.
§ 5. (1) За учениците, завършващи ХII клас през учебната 2004/2005 г. на юнска и
септемврийска сесия 2005 г. и януарска сесия 2006 г., се изготвя протокол на зрелостната
комисия за придобиване на средно образование и/или на комисията за придобиване на
професионална квалификация - за окончателните оценки от всички изпити. В протокола
се вписват окончателните оценки от всички изпити (зрелостни, държавни зрелостни
изпити и изпити за придобиване на професионална квалификация) на учениците от
целия випуск. Протоколът е с номенклатурен номер 3-81А и съдържа 16 страници със
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следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа; номер; дата; учебна
година; сесия; № на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията - имена
на председателя и членовете; дневен ред; имена на отсъстващи;
2. втора страница - текст: "I. Комисията определи следните оценки от изпитите";
текст: "I. 1. Успешно положили зрелостните, държавните зрелостни и/или държавните
изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните
наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити;
оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния
предмет по избор; оценка (с думи и цифри);
3. трета, пета, седма, девета, единадесета, тринадесета страница - антетка с колони
със следните наименования: № по ред; държавни зрелостни изпити; оценка по български
език и литература (с думи и цифри); наименование на първи учебен предмет, оценка (с
думи и цифри); наименование на втори учебен предмет, оценка (с думи и цифри); оценки
от държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по: теория (с думи
и цифри) и практика (с думи и цифри);
4. четвърта, шеста, осма, десета, дванадесета страница - антетка с колони със
следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни
изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на
учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);
5. четиринадесета страница - текст: "I.2. Неуспешно положили зрелостните,
държавните зрелостни и/или държавните изпити за придобиване на професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено,
бащино и фамилно име; по учебни предмети;
6. петнадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред;
клас; собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;
7. шестнадесета страница - текст: "II. Комисията разгледа следните молби"; редове
за вписване на решенията; текст: "III. Други"; редове за вписване на решения; трите
имена и подписите на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и
подписа на директора; кръгъл печат.
(2) Протоколът се води от председателя на комисията и се поставя в класьор, в
който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията. Класьорът се прошнурова и
подпечатва.
(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в
архива на училището със срок постоянен.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната
просвета
(ДВ, бр. 47 от 2006 г., в сила от 9.06.2006 г., доп., бр. 51 от 2007 г.)
§ 21. За учениците, завършващи след учебната 2004/2005 г., протокол за резултати
от защита на дипломна работа по чл. 4, т. 33 не се води.
§ 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) До провеждане на държавните зрелостни
изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета за учениците, завършващи ХII клас, се
издава диплома за средно образование, номенклатурен номер (3-35В), състояща се от
корица - твърда подвързия, и четири страници. Дипломата за средно образование за
училищата по изкуствата се издава с номенклатурен номер (3-35Вк) и се състои от
корица - твърда подвързия, и четири страници. Дипломата за средно образование за
училищата по културата се издава с номенклатурен номер (3-35Вл) и се състои от корица
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- твърда подвързия, и четири страници.
(2) Дипломата съдържа следните реквизити:
1. корица - наименование на държавата по Конституция, наименование на
министерството, наименование на документа - "Диплома", отпечатан държавен герб;
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция,
наименование на министерството; наименование на документа "диплома за средно
образование"; наименование и местонахождение на училището;
3. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) втора страница - снимка и подпис на притежателя,
кръгъл печат; наименованието на документа "диплома за средно образование", серия;
номер; регистрационен номер; дата на регистриране; данни за притежателя на
документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; година на завършване
на обучението; наименование и местонахождение на училището; редове за вписване вида
подготовка (непрофилирана подготовка, профил, специалност, професия); форма на
обучение; срок на обучение; "с общ успех ..... (с думи и цифри)"; номер и дата на
протокола на зрелостната комисия; текст: "придобива средно образование"; име,
фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на директора; печат с
държавен герб; текст: "Дава право за продължаване на образованието или за
професионално обучение"; машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и
защита на документа;
4. трета страница - наименования на учебните предмети и оценките с думи и цифри
от държавните зрелостни изпити; наименования на учебните предмети от учебния план;
оценките с думи и цифри и общия хорариум учебни часове за: задължителна подготовка,
задължителноизбираема подготовка: профилирана или задължителна професионална
подготовка;
5. (доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) четвърта страница - наименованието на учебните
предмети, оценки с думи и цифри и общия хорариум учебни часове от: непрофилирана
и/или задължителноизбираема професионална подготовка; свободноизбираема
подготовка; име, фамилия и подпис на директора, печат с държавен герб; текст:
"Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската
положителна - среден 3"; машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и
защита на документа.
(3) Общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01)
от следните три оценки: средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от държавните
зрелостни изпити, средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от учебните предмети,
изучавани в задължителната подготовка, и средноаритметичната оценка (с точност до
0,01) от учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За училищата по изкуствата към Министерството
на културата:
1. на трета страница дипломата вместо "профилирана или задължителна
професионална подготовка" съдържа реквизит "професионална подготовка";
2. на четвърта страница дипломата не съдържа реквизит "непрофилирана и/или
задължителноизбираема професионална подготовка";
3. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) на втора и четвърта страница се отпечатват
машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа.
(4а) (Доп. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) За училищата по културата към Министерството
на културата:
1. на трета страница дипломата вместо "профилирана или задължителна
професионална подготовка" съдържа реквизит "профилирана подготовка";
2. на четвърта страница дипломата вместо "непрофилирана и/или
задължителноизбираема професионална подготовка" съдържа реквизит "непрофилирана
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подготовка";
3. (нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) на втора и четвърта страници се отпечатват
машинно четими символи за автоматизирано разпознаване и защита на документа.
(5) Страниците на дипломата са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден
знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен
герб.
(6) Дипломата се регистрира в книгата за издадени документи за завършена степен
на образование и за придобита професионална квалификация и се описва в личния
картон на ученика.
(7) Когато професионалната подготовка е по модули, към дипломата за средно
образование с номенклатурен номер (3-35В) се издава "приложение към диплома за
средно образование (за обучение по модули)" с номенклатурен номер (3-35.1).
Приложението се издава, когато в дипломата за средно образование не достигат редове
за вписване на всички изучавани модули/учебни предмети по учебен план.
Приложението е неразделна част от дипломата и не може да се използва самостоятелно.
(8) Дипломата и приложението се съхраняват от притежателя.
§ 23. (1) До провеждане на държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за
народната просвета удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен
предмет, невключен в дипломата за средно образование, се издава на лице, което не е
изучавало някой общообразователен учебен предмет по време на обучението си в
средното образование и допълнително е положило изпит по реда и условията на
зрелостен изпит в училище, определено от РИО. Удостоверението е с номенклатурен
номер (3-102), състои се от една страница със следните реквизити: страница наименование на държавата по Конституция; наименование на министерството;
наименование и местонахождение на училището; наименование на документа
"удостоверение за положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в
дипломата за средно образование"; регистрационен номер; дата на издаване; данни за
притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение или ЛНЧ, гражданство;
данни от дипломата за средно образование, към която се отнася удостоверението: серия,
номер, регистрационен номер и дата на издаване; данни за училището, издало
дипломата: вид, наименование и местонахождение на училището; текст - е положил
изпит по ...... (учебен предмет) и получава оценка ....... (с думи и цифри); име, фамилия и
подпис на директора на училището; печат; текст: "Дава право при кандидатстване за
продължаване на образованието да се ползва получената оценка"; текст: "Оценката е по
шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а най-ниската положителна среден 3".
(2) Удостоверението е отпечатано на хартия, защитена с неутрален воден знак.
(3) Удостоверението се регистрира в регистрационната книга на издадените
документи за завършена степен на образование или придобита професионална
квалификация.
(4) Дубликат на удостоверението се издава след подадена молба от притежателя на
оригинала в случаите, когато оригиналният документ е изгубен, унищожен или станал
негоден за ползване. Дубликатът на удостоверението се издава върху оригинално
удостоверение, като в горния десен ъгъл с главни букви се отпечатва текст "дубликат",
под който се полагат подписът на директора и кръглият печат на институцията.
Дубликатът се регистрира в регистрационна книга за издадените дубликати на
документи за завършена степен на образование или придобита квалификация.
(5) Удостоверението за положен изпит по общообразователен учебен предмет,
невключен в дипломата за средно образование/дубликатът на удостоверението за
положен изпит по общообразователен учебен предмет, невключен в дипломата за средно
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образование, се съхранява от притежателя.
§ 24. (1) За учениците, които имат успешно завършен последен гимназиален клас,
класният ръководител изготвя доклад за допускането им до зрелостни, държавни
зрелостни изпити за придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за
придобиване на професионална квалификация.
(2) Докладът е с номенклатурен номер (3-77). Състои се от две страници със
следните реквизити:
1. първа страница: наименование на министерството; наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа "доклад на класния
ръководител за допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за
придобиване на средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на
професионална квалификация"; учебна година; клас, паралелка; сесия; брой на
учениците в класа; текст: "Да се допуснат до зрелостни, държавни зрелостни изпити
и/или изпити за придобиване на професионална квалификация следните ученици:";
антетка с колони със следните наименования: номер по ред; трите имена на ученика;
наименование на учебните предмети, за които ученикът е подал заявление;
2. втора страница: антетка с колони със следните наименования: номер по ред;
трите имена на ученика; наименование на учебните предмети, за които ученикът е подал
заявление; име, фамилия и подпис на класния ръководител; дата.
(3) Докладът се изготвя въз основа на заявленията и успеха на учениците, вписан в
личните им картони.
(4) Докладът се съхранява 5 години на място, определено със заповед на директора.
§ 25. (1) За учениците, които имат успешно завършен последен гимназиален клас,
комисия, назначена със заповед на директора, изготвя протокол за допускане на
учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на средно
образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.
Протоколът се попълва за целия випуск и определя кои са допуснатите ученици.
(2) Протоколът по ал. 1 е с номенклатурен номер 3-79 и има следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа "протокол на комисията за
допускане на учениците до зрелостни, държавни зрелостни изпити за придобиване на
средно образование и/или до държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация"; номер; дата; учебна година; сесия; № и дата на заповедта за назначаване
на комисията; състав на комисията - имената на председателя и на членовете на
комисията; дневен ред; имена на отсъстващи членове на комисията;
2. страници - решения на комисията за допускане до изпити: антетка с колони със
следните наименования: номер по ред; клас; трите имена на ученика; учебните предмети,
за които ученикът е подал заявление за зрелостни, държавни зрелостни изпити и/или
държавни изпити за придобиване на професионална квалификация;
3. страници - решение на комисията за допускане на ученици на изпити за промяна
на оценката - антетка с колони със следните наименования: номер по ред, клас, трите
имена на ученика, учебен предмет;
4. празни редове за вписване на: номер по ред, клас, трите имена на ученика;
учебен предмет; трите имена и подписи на председателя и членовете на комисията; трите
имена и подпис на директора; кръгъл печат.
(3) Протоколът се води от председателя на комисията и се предава на директора.
(4) Протоколът от изпитната сесия се съхранява в класьор. След приключване на
изпитната сесия протоколът се прошнурова.
(5) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година, а след този срок той се съхранява в
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архива на училището със срок постоянен.
§ 26. (1) До провеждането на държавни зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за
народната просвета се изготвя протокол на зрелостната комисия за формиране на
окончателните оценки за държавните зрелостни изпити с номенклатурен номер (35-81В).
Протоколът се попълва за всяка паралелка и в него се определят окончателните
средноаритметични оценки, определени за държавните зрелостни изпити.
(2) Протоколът с номенклатурен номер (35-81В) се състои от четири страници със
следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на институцията; наименование на документа; паралелка; номер; дата;
випуск; сесия; заповед за назначаване на комисията; състав на комисията - имена на
председателя и членовете; дневен ред;
2. втора страница - решение на комисията за формиране на окончателните оценки
за държавни зрелостни изпити; антетка с колони със следните наименования: пореден
номер, трите имена на ученика; български език и литература, под него оценка с думи и
цифри; наименование на учебния предмет по избор на ученика, оценка с думи и цифри;
3. трета страница - антетка с колони със следните наименования: пореден номер,
трите имена на ученика; български език и литература, под него оценка с думи и цифри;
наименование на учебния предмет по избор на ученика, оценка с думи и цифри;
4. четвърта страница - бележки на комисията по молби и други; трите имена и
подписи на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и подпис на
директора; кръгъл печат.
(3) Протоколът се води от председателя на зрелостната комисия и се поставя в
класьор, в който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията; класьорът се
прошнурова и подпечатва.
(4) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в
архива на училището със срок постоянен.
§ 27. (1) За учениците, които имат успешно завършен последен гимназиален клас, се
изготвя протокол на зрелостната комисия за придобиване на средно образование и/или
на комисията за придобиване на професионална квалификация - за окончателните
оценки от всички изпити. В протокола се вписват окончателните оценки от всички
изпити (зрелостни, държавни зрелостни изпити и изпити за придобиване на
професионална квалификация) на учениците от целия випуск. Протоколът е с
номенклатурен номер 3-81А и съдържа 16 страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа; номер; дата; учебна
година; сесия; № на заповедта за назначение на комисията; състав на комисията - имена
на председателя и членовете; дневен ред; имена на отсъстващи;
2. втора страница - текст: "I. Комисията определи следните оценки от изпитите";
текст: "I.1. Успешно положили зрелостните, държавните зрелостни и/или държавните
изпити за придобиване на професионална квалификация"; антетка с колони със следните
наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни изпити;
оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на учебния
предмет по избор; оценка (с думи и цифри);
3. трета, пета, седма, девета, единадесета, тринадесета страница - антетка с колони
със следните наименования: № по ред; държавни зрелостни изпити; оценка по български
език и литература (с думи и цифри); наименование на първи учебен предмет, оценка (с
думи и цифри); наименование на втори учебен предмет, оценка (с думи и цифри); оценки
от държавни изпити за придобиване на професионална квалификация по: теория (с думи
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и цифри) и практика (с думи и цифри);
4. четвърта, шеста, осма, десета, дванадесета страница - антетка с колони със
следните наименования: № по ред; клас; собствено, бащино и фамилно име; зрелостни
изпити; оценка по български език и литература (с думи и цифри); наименование на
учебния предмет по избор; оценка (с думи и цифри);
5. четиринадесета страница - текст: "I.2. Неуспешно положили зрелостните,
държавните зрелостни и/или държавните изпити за придобиване на професионална
квалификация"; антетка с колони със следните наименования: № по ред; клас; собствено,
бащино и фамилно име; по учебни предмети;
6. петнадесета страница - антетка с колони със следните наименования: № по ред;
клас; собствено, бащино и фамилно име; по учебни предмети;
7. шестнадесета страница - текст: "II. Комисията разгледа следните молби"; редове
за вписване на решенията; текст: "III. Други"; редове за вписване на решения; трите
имена и подписите на председателя и членовете на зрелостната комисия; трите имена и
подписа на директора; кръгъл печат.
(2) Протоколът се води от председателя на комисията и се поставя в класьор, в
който се съхраняват всички изпитни протоколи от сесията. Класьорът се прошнурова и
подпечатва.
(3) Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на класьора с
протоколите до завършване на учебната година, след което класьорът се съхранява в
архива на училището със срок постоянен.
§ 28. (1) Ученици, завършили последен гимназиален клас преди учебната 2002/2003
г. в гимназии, профилирани гимназии или средни общообразователни училища, но
неположили зрелостни изпити, след успешното им полагане получават диплома за
средно образование с номенклатурен номер (3-36), състояща се от корица - твърда
подвързия, и четири страници. Страниците на дипломата са отпечатани на хартия,
защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и четвърта страница съдържа
защитна мрежа с държавен герб.
(2) Дипломата по ал. 1 се издава и на ученици, завършили последен гимназиален
клас и положили успешно зрелостни изпити преди учебната 2002/2003 г., но неполучили
оригиналите на дипломите си.
§ 29. (1) Ученици, завършили последен гимназиален клас преди учебната 2002/2003
г. в техникуми, но неположили зрелостни изпити, след успешното им полагане
получават дипломи с номенклатурен номер (3-41), "диплома за средно специално
образование", състоящи се от корица - твърда подвързия, и четири страници, а за
ученици, обучавани в професионални училища (СПТУ) - дипломи с номенклатурен
номер (3-42), "диплома за средно образование", състоящи се от корица - твърда
подвързия, и четири страници. Страниците на дипломи с номенклатурни номера (3-41) и
(3-42) са отпечатани на хартия, защитена с неутрален воден знак. Фонът на втора, трета и
четвърта страница съдържа защитна мрежа с държавен герб.
(2) Дипломите по ал. 1 се издават и на ученици, завършили последен гимназиален
клас и положили успешно зрелостни изпити преди учебната 2002/2003 г., но неполучили
оригиналите на дипломите си.
...................................
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната
просвета
(ДВ, бр. 7 от 2008 г.)
§ 26. (1) За учениците, приети през учебните 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 и
2006/2007 години в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална гимназия,
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професионално училище, се попълва приложение към личния картон. Приложението е с
номенклатурен номер 3-51.4. Съдържа четири страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на министерството; вид, наименование и
местонахождение на училището; наименование на документа: "Приложение към личен
картон с ном. № 3-48/3-51/3-52 за ученици, приети през учебните 2003/2004, 2004/2005,
2005/2006 и 2006/2007 години в СОУ, гимназия, профилирана гимназия, професионална
гимназия, професионално училище"; трите имена на ученика; ЕГН; дата на раждане;
месторождение; ЛНЧ, гражданство; настоящ адрес и домашен телефон; текст: "Година
на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението ..."; текст:
"Успех от задължителните държавни зрелостни изпити и/или държавните изпити за
придобиване на степен на професионална квалификация": антетка с колони със следните
наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети; сесията и учебната
година и оценката с думи и с цифри; подпис на директора под резултатите от всяка сесия
и кръгъл печат на училището; "Успех от допълнително положени държавни зрелостни
изпити (изпитите се изписват, когато оценката е не по-слаба от среден 3)": антетка с
колони със следните наименования: номер по ред; наименование на учебните предмети;
сесията и учебната година, оценката с думи и с цифри; подпис на директора под
резултатите от всяка сесия и кръгъл печат на училището;
2. страници - текст: "Издадени документи"; снимка на притежателя на документа;
кръгъл печат; наименование на документа "Диплома за средно образование"; серия;
номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за ученика: трите имена, ЕГН,
месторождение, ЛНЧ, гражданство; през ....... г. завърши ........(вид, пълно наименование
и местонахождение на училището); вид подготовка (непрофилирана; профил; професия,
специалност); форма на обучение; срок на обучение; общ успех ....... (с думи и с цифри);
текст: "С решение на училищната зрелостна комисия (протокол № .... от .....г.) придобива
средно образование"; "задължителна подготовка": наименования на учебните предмети
по учебен план; колони с празни редове за вписване оценките с думи и с цифри и общия
хорариум; "Задължителноизбираема подготовка"; "профилирана или задължителна
професионална подготовка": четири празни колони с редове за вписване на
наименованията на учебните предмети, оценките с думи и с цифри и общия хорариум;
"непрофилирана и/или задължителноизбираема професионална подготовка": четири
празни колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките
с думи и с цифри и общия хорариум; "свободноизбираема подготовка": четири празни
колони с редове за вписване на наименованията на учебните предмети, оценките с думи
и с цифри и общия хорариум;
3. страница "Издадени документи" - текст: "Държавни зрелостни изпити"; оценки с
думи и с цифри от "задължителни държавни зрелостни изпити" по български език и
литература и втория задължителен държавен зрелостен изпит по предмет, избран от
ученика; текст "допълнително положени държавни зрелостни изпити"; три колони с
редове за вписване на успешно положените допълнителни държавни зрелостни изпити и
оценки с думи и с цифри срещу всеки от тях; име, фамилия и подписи на класния
ръководител и директора; кръгъл печат на училището; текст: "Дава право за
продължаване на образованието или за професионално обучение."
(2) Приложението е неразделна част от личен картон на ученика с № 3-48, 3-51 или
3-52.
§ 27. Дубликат на диплома за средно образование, придобито преди влизане в сила
на чл. 24 от Закона за народната просвета се издава при условията на чл. 60 от Наредба
№ 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета. Дубликатът е с
номенклатурен номер 3-36а, състои се от корица - твърда подвързия, и четири страници
и съдържа следните реквизити:
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1. корица - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа - "Диплома", държавен герб;
2. първа страница - държавен герб; наименование на държавата по Конституция;
пълно наименование на министерството; наименование на документа "Диплома"; вид,
наименование и местонахождение на училището, издало дубликата; вид, наименование и
местонахождение на училището, издало оригинала;
3. втора страница - наименование на документа; серия; номер; регистрационен
номер на дубликата; дата на издаване на дубликата; снимка на притежателя; кръгъл
печат на училището; подпис на притежателя на дубликата; серия; номер; регистрационен
номер на оригинала, дата на издаване на оригинала; данни за притежателя на документа:
трите имена, ЕГН или ЛНЧ, гражданство, месторождение; година на завършване; вид,
наименование и местонахождение на училището; вид на подготовката (непрофилирана,
профил, професия, специалност); форма и срок на обучение; общ успех с думи и с
цифри; № и дата на протокола от решението на комисията за придобиване на средно
образование; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб;
4. трета страница - текст: "оценки"; четири празни колони с редове за отразяване
съдържанието на оригиналния документ;
5. четвърта страница - четири празни колони с редове за отразяване съдържанието
на оригиналния документ; име, фамилия и подпис на директора; печат с държавен герб;
текст "Оценките са по шестобалната система, при която най-високата е отличен 6, а
най-ниската положителна - среден 3."
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредбата за изменение и
допълнение на
Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета
(ДВ, бр. 52 от 2009 г.)
§ 11. (1) На лицата, придобили основно образование преди учебната 2009/2010 г., се
издава свидетелство за основно образование с номенклатурен номер 3 - 20, състоящо се
от четири страници със следните реквизити:
1. първа страница - наименование на държавата по Конституция; наименование на
министерството; наименование на документа "свидетелство за основно образование";
вид, наименование и местонахождение на институцията;
2. втора страница - наименование на документа: "свидетелство за основно
образование"; серия; номер; регистрационен номер; дата на издаване; данни за
притежателя на документа: трите имена, ЕГН, месторождение; ЛНЧ, гражданство; форма
на обучение; учебна година на завършване; текст: "През учебната ....../...... г. завърши
основно образование с общ успех: с думи и цифри"; текст: "Дава право за продължаване
на образованието или за професионално обучение"; подпис на директора; кръгъл печат
на институцията;
3. трета страница - текст: "годишни оценки по изучавани учебни предмети в VIII
клас"; от общозадължителна подготовка: наименование на учебните предмети; две
празни колони с редове за оценки с думи и цифри; от свободноизбираема подготовка:
три празни колони с редове за вписване на учебните предмети и оценките с думи и
цифри; име, фамилия и подписи на класния ръководител и директора; кръгъл печат;
текст: "Оценките са по шестобална система, при която най-високата е отличен 6, а
най-ниската положителна - среден 3.";
4. четвърта страница - празна.
(2) За училищата по изкуствата на трета страница от свидетелството се добавя и
текст "от специална подготовка"; три празни колони с редове за вписване на учебните
предмети и оценките с думи и цифри.
§ 12. Разпоредбите на § 2, § 7, § 8 и § 9 относно чл. 80г влизат в сила от 15 май 2010
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г., а разпоредбата на § 9 относно чл. 80в - от 15 септември 2009 г.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за
системата на народната просвета
(ДВ, бр. 61 от 2012 г.)
.......................................................................
§ 5. Навсякъде в текста (XIII) се заличава.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета
(ДВ, бр. 24 от 2013 г.)
.........................................................................
§ 8. Навсякъде в текста думите "министъра на образованието и науката",
"Министърът на образованието и науката", "Министерство на образованието и науката",
"Министерството на образованието и науката" и "МОН" се заменят съответно с
"министъра на образованието, младежта и науката", "Министърът на образованието,
младежта и науката", "Министерство на образованието, младежта и науката",
"Министерството на образованието, младежта и науката" и "МОМН".
Преходна разпоредба
§ 9. Признават се издадените от училищата преди влизане в сила на тази наредба
удостоверения за завършен курс за ограмотяване на възрастни или за завършен курс за
обучение на възрастни за изучаване на учебното съдържание по учебните предмети,
предвидени за класове от прогимназиалния етап на основната степен на образование,
организирани от МОМН при условията и по реда на програми и проекти, финансирани
със средства от европейските структурни фондове.
НАРЕДБА за изменение и допълнение на
Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета
(ДВ, бр. 51 от 2013 г.)
........................................................................
§ 4. Навсякъде в текста думите "министъра на образованието, младежта и науката",
"Министърът на образованието, младежта и науката", "Министерство на образованието,
младежта и науката", "Министерството на образованието, младежта и науката" и
"МОМН" се заменят съответно с "министъра на образованието и науката", "Министърът
на образованието и науката", "Министерство на образованието и науката",
"Министерството на образованието и науката" и "МОН".
Преходна разпоредба
§ 5. Документите за края на учебната 2012/2013 г. се издават на бланки с
наименованието "Министерство на образованието, младежта и науката" и се подпечатват
с печат с наименованието "Министерство на образованието, младежта и науката".
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Приложение № 1
към чл. 63, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.,
бр. 27 от 2008 г.)
Сведение за организиране на дейността в училището за учебната година
(Списък - образец № 1)
1. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Раздел I - "Данни за училището",
съдържа: наименование, местонахождение на училището; категория; данни за
контакт; БУЛСТАТ; данъчен номер; година на създаване; акт за създаване или
преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала; данни
за Училищното настоятелство.
2. Раздел II - "Данни за паралелката", съдържа: клас, брой ученици и
вид на паралелката; изучаван профил/професия/специалност; форма и срок на
обучение; брой второгодници, пътуващи ученици и ученици със специални
образователни нужди.
3. Раздел III - "Учебен план за текущата учебна година", съдържа: име
на учебния предмет; клас/група, в които се преподава; начин на изучаване на
предмета (модула); брой учебни седмици и часове седмично; общо учебни часове
за предмета; годишен норматив; необходим брой щатни места за преподаване на
предмета в училището; брой назначени преподаватели на щатно място, формирано
от учебни часове по този предмет; остатък брой учебни часове.
4. Раздел IV - "Преподаватели/персонал", съдържа: лични данни за
преподавателите и персонала (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни
за контакт с преподавателя/служителя); длъжност и щатно място, на което е
назначен; трудов стаж; данни за назначаване в училището; данни за
образованието и квалификацията; данни за годишната преподавателска заетост.
5. Раздел V - "Регистър на учениците", съдържа: данни за ученика (ЕГН,
име, презиме, фамилия, месторождение, местоживеене); клас/група, в които се
обучава през текущата учебна година; форма на обучение; данни за записване
и/или преместване в друго училище; данни за завършена степен на образование
6. Раздел VI - "Дейности, финансирани извън бюджета на училището",
съдържа: вид на дейностите, годишен брой часове, преподавател, начин на
финансиране.
7. Раздел VII - "Материална база", съдържа: данни за сградния фонд на
училището; данни за учебните помещения; данни за учебно-техническите
средства; данни за компютърното оборудване в училището.
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Приложение № 2
към чл. 70, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.,
бр. 51 от 2007 г.,
бр. 27 от 2008 г.)
Информация за Сведението за организацията на дейността в детските
градини (Списък - образец № 2)
(Загл. изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)
1. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., бр. 27 от 2008 г.) Раздел I "Данни за ДГ", съдържа: наименование, местонахождение на институцията;
категория; данни за контакт; БУЛСТАТ; данъчен номер; година на създаване;
акт за създаване или преобразуване; начин на финансиране; утвърдена
численост на персонала; данни за настоятелството; данни за филиалите на
институцията.
2. Раздел II - "Данни за групата", съдържа: име и вид на групата; брой
на децата по възраст в групата; брой места в групата; брой деца със
специални образователни нужди.
3. Раздел III - "Учебна дейност", съдържа: описание на педагогическите
ситуации; брой часове седмично и годишно за всяка група.
4. Раздел IV - "Преподаватели/персонал", съдържа: лични данни за
преподавателите и персонала (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни
за контакт с преподавателя/служителя); длъжност и щатно място, на което е
назначен; трудов стаж; данни за назначаване в институцията; данни за
образованието и квалификацията; данни за годишната преподавателска заетост.
5. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Раздел V - "Регистър на децата",
съдържа: данни за детето (ЕГН, име, презиме, фамилия, месторождение,
местоживеене); група за текущата учебна година; данни за записване и/или
преместване в друга институция от същия вид.
6. Раздел VI - "Дейности, финансирани извън бюджета на институцията",
съдържа: вид на дейностите, годишен брой часове, преподавател, начин на
финансиране.
7. Раздел VII - "Материална база", съдържа: данни за сградния фонд на
институцията и нейните филиали; данни за помещенията; данни за учебнотехническите средства; данни за компютърното оборудване в институцията.
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Приложение № 3
към чл. 75, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)
Сведение за организиране на дейността на обслужващото звено
(Списък - образец № 1а)
1. Раздел I - "Данни за обслужващото звено", съдържа: наименование,
вид, местонахождение на обслужващото звено; категория; данни за контакт;
БУЛСТАТ; данъчен номер; година на създаване; акт за създаване или
преобразуване; начин на финансиране; утвърдена численост на персонала; данни
за настоятелството.
2. Раздел II - "Учебен план за текущата учебна година", съдържа: име на
учебната дейност; група, в която се води; брой учебни седмици и часове
седмично; годишен норматив.
3. Раздел III - "Преподаватели/персонал", съдържа: лични данни за
преподавателите и персонала (ЕГН, име, презиме, фамилия, местоживеене, данни
за контакт с преподавателя/служителя); длъжност и щатно място, на което е
назначен; трудов стаж; данни за назначаване в обслужващото звено; данни за
образованието и квалификацията; данни за годишната преподавателска заетост.
4. Раздел IV - име, презиме, фамилия, месторождение, местоживеене;
група, в която участва през текущата учебна година.
5. Раздел V - "Дейности, финансирани извън бюджета на обслужващото
звено", съдържа: вид на дейностите, годишен брой часове, преподавател, начин
на финансиране.
6. Раздел VI - "Материална база", съдържа: данни за сградния фонд на
обслужващото звено; данни за учебните помещения; данни за учебно-техническите
средства; данни за компютърното оборудване в обслужващото звено.
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Приложение № 4

към чл. 86, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
за документи с фабрична номерация
Днес, .......... 20 ... г. .................................................
(наименование на предаващата страна)
представляван от ...........................................................
(трите имена на длъжностното лице)
предаде на ................................................................
(наименование на приемащата страна)
гр. .......... село ........................................................
представляван ............... от ...........................................
(трите имена на длъжностното лице)
л. к. № .............../изд. от ................ на ........................
пълномощно № ................ от ...........................................
Ном. №

Наименование
на документа

1

2

Предал: ...........................
име и фамилия
подпис печат

Серия

От №
3

4

До №

Брой
5

6

Приел: ................................
име и фамилия
подпис печат
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Приложение № 5

към чл. 87, ал. 2
(Изм. - ДВ, бр. 47 от 2004 г.)
.....................................................................................................
(пълно наименование на институцията)
гр.(с.) .............................

община ............. област ..................................
ОТЧЕТ
на документите с фабрична номерация

Днес, ........ 20........ г., комисия, назначена със заповед № ....... от ......... 20 ....... г. на директора/ръководителя, в състав:
Председател: .......................................................................................и
(собствено, бащино и фамилно име)
Членове: 1. ........................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
2. ........................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име)
на заседание отчете документите с фабрична номерация за учебната 20 .... /20 .... г., както следва:
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Таблица № 1
Номенклатурен
№

1

Заявка

Получени от доставчик

наименование на
документа

брой

серия

от №

до №

брой

Издадени по регистрационна
книга
(брой)

2

3

4

5

6

7

8

За унищожаване
анулирани
(брой)

годни
(брой)

9

10

Общ брой
унищожени
К11=
К9+К10
(брой)

Остатък
дубликати
(брой)

11

12

Таблица № 2
Номен- Наимеклату- нование
рен
на доку№
мента

1

2

Получени от други
институции
серия

от №

до №

брой

3

4

5

6

Издадени по регистрационна
книга
(брой)
7

За унищожаване
анулирани
(брой)

годни
(брой)

Общ брой
унищожени
К10=
К8+К9
(брой)

8

9

10

Остатък
дубликати
(брой)

11
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Таблица № 3
Номенклатурен
№

Наименование
на документа

Предадени на други
институции
серия

от №

до №

брой

1

2

3

4

5

6

Комисия: Председател: .............

Членове: 1. .............................

(подпис)

(подпис)
2. .............................
(подпис)

Директор/ръководител: ...........................................................
(подпис)
печат
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ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА
ПРОСВЕТА
Издаден от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.19 от 10 Март
2000г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юни 2001г., доп. ДВ. бр.7 от 18 Януари
2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 28 Февруари
2003г., изм. ДВ. бр.33 от 11 Април 2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23 Май
2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.99 от 11 Ноември
2003г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.89 от 8
Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.7 от 27 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.51 от 7
Юли 2009г., изм. ДВ. бр.87 от 3 Ноември 2009г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Системата на народната просвета полага основите на непрекъснато
образование на гражданите, като осигурява:
1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и
култура;
3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
5. (нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) изграждане на свободна, морална и инициативна
личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния
език, религия и култура;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) завършване на определените в Закона за
народната просвета степени на образование и придобиване на професионална
квалификация.
Чл. 2. (1) Гражданите ползват правото си на образование в системата на народната
просвета независимо от своята възраст.
(2) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за
завършен предходен клас или степен на образование.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Гражданите нямат право да повтарят успешно
завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в държавните,
общинските и частните училища.
Чл. 3. Системата на народната просвета се регулира от единни държавни
образователни изисквания.
Чл. 4. (1) Светското образование не допуска налагането на учениците на
идеологически и религиозни доктрини.
(2) В светските училища религиите се изучават в исторически, философски и
културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В светските училища могат да се изучават религии
в часовете, определени за задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка.
Обучението по учебния предмет "религия" се извършва съгласно инструкция, издадена от
министъра на образованието и науката.
Чл. 5. (1) Учениците ползват правото си на безплатно образование в държавните и
общинските училища, като:
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1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни
изисквания;
2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и
способностите си.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Министърът на
образованието и науката със заповед определя условията и реда за заплащане на:
1. такси за дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и
общинските училища и обслужващи звена, както и за професионално обучение след
завършено средно образование по утвърден държавен прием;
2. разходите за провеждане на конкурсни изпити за приемане на ученици след
завършен VII клас или след завършено основно образование в държавни и общински
училища.
Чл. 6. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна
форма и е задължително за всички граждани на Република България.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Училището осигурява
обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити ученици, както и за други
ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните
органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Училищното обучение
може да започне по-късно от определената в чл. 7, ал. 2 от Закона за народната просвета
възраст след писмена молба на родителите или настойниците и с решение на екипа за
комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Подготовката на децата за училище една година
преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи
към детските градини или в подготвителен клас в училище по избор на родителите.
Чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Екипът за
комплексно педагогическо оценяване по чл. 6, ал. 3 се определя за срок една година със
заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието и включва в
постоянния си състав: експерта по интегрирано обучение и специални училища или
експерт, на когото е възложено изпълнението на дейностите по интегрирано обучение и
специални училища, в регионалния инспекторат по образованието, ресурсен учител,
логопед, рехабилитатор на слуха и говора и психолог от съответния ресурсен център за
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности, учител от детска градина, от общообразователно или
професионално училище, учител - специален педагог от специално училище, както и лекар,
определен от съответния регионален център по здравеопазване. При необходимост по
предложение на председателя на екипа в състава могат да се включват и други специалисти.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава най-късно до 1 септември на всяка календарна
година.
(3) В работата на екипа по ал. 1 участват представител на отдела за закрила на
детето към дирекциите за социално подпомагане и родителите или настойниците на детето
или ученика. В заседанията на екипа може да участва и упълномощен от родителите или
настойниците представител учител или педагог, както и педиатър или детски психиатър.
(4) Екипът за комплексно педагогическо оценяване има следните правомощия:
1. да изисква информация за:
а) деца със специални образователни потребности от отделите за закрила на детето
и от районните центрове по здравеопазване;
б) ученици със специални образователни потребности, отпадащи от училище, от
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директорите на училищата и общинските отдели по образование в края на всяка учебна
година;
в) деца със специални образователни потребности в подготвителните групи и
подготвителните класове от директорите на детските градини и училищата, в които се
организира задължителната подготовка преди постъпване в първи клас;
г) деца със специални образователни потребности от домовете за отглеждане и
възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от домовете за деца и младежи с умствена
изостаналост и от домовете за медико-социални грижи за деца;
2. да проучва документите на деца и ученици със специални образователни
потребности във връзка с проведени консултации и изследвания;
3. да приема и разглежда следните документи на деца и ученици с хронични
заболявания: молба от родителите или настойниците; удостоверение за раждане; лична
карта на ученика; протокол от специализирана по профила на заболяването Лекарска
консултативна комисия, който се актуализира ежегодно; лична амбулаторна карта,
съдържаща необходимите изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват
заболяването; удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас,
удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на основно
образование, свидетелство за основно образование; удостоверение за преместване;
документ за психолого-педагогически статус, издаден от детската градина или училището,
от което идва детето или ученикът;
4. да препоръчва за интегрирано обучение или за приемане в оздравителни училища
деца и ученици с хронични заболявания въз основа на документите по т. 3;
5. да извършва консултативна дейност и да осъществява психологическа подкрепа
на родители или настойници при вземане на решение за избор на обучение на детето им - в
интегрирано обучение и възпитание или в специално училище;
6. да извършва оценка на образователните потребности на децата и учениците със
специални образователни потребности в задължителна училищна възраст и да препоръчва
интегрирано обучение и възпитание или обучение в специални училища;
7. да определя до двама ученика със специални образователни потребности в
паралелка; тези ученици се насочват в паралелката с най-малък брой ученици за съответния
клас;
8. да съдейства за ресурсното подпомагане на интегрираното обучение и възпитание
на деца и ученици със специални образователни потребности, като:
а) прави предложения до директорите на детските градини и училищата, в които се
осъществява интегрирано обучение, както и до директорите на специалните детски градини
и на училищата по чл. 66, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 за броя на ресурсните учители, тяхната
квалификация и местоназначението им за подпомагане на интегрираните деца и ученици;
б) оказва методическа помощ, координация и контрол на екипите в детските
градини и училищата, в които са интегрирани деца и ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания, в специалните детски градини и в специалните
училища;
9. да представя в Министерството на образованието и науката в края на всяка
учебна година писмен доклад-анализ за състоянието на интегрираното обучение и
възпитание, както и за обучението в специалните училища;
10. да приема решения в срок до 30 май на всяка календарна година за отлагане за
една учебна година и на основание протокол от Лекарска консултативна комисия
училищното обучение на деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им
състояние не позволява това, като уведомява писмено родителите или настойниците; до
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постъпването им в първи клас по предложение на екипа за комплексно педагогическо
оценяване към регионалния инспекторат по образованието тези деца се включват в
определена форма на ранно въздействие в съответствие с индивидуалните им потребности.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Детските градини, училищата и обслужващите
звена съвместно с финансиращия орган осигуряват подкрепяща среда за интегрирано
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности и/или
с хронични заболявания.
Чл. 8. (1) Обучението и възпитанието на децата и учениците в системата на
народната просвета се провежда на книжовен български език.
(2) В училищата, в които се изучава интензивно чужд език, учебни предмети се
преподават на съответния чужд 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 общинските училища съгласно държавното образователно изискване за степента
на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(4) Майчин език по смисъла на този правилник е езикът, на който детето общува в
семейството си.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2003
г.) Специални условия и ред за приемане на ученици могат да се определят с наредба на
министъра на образованието и науката.

Глава втора.
ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА
Раздел I.
Общи разпоредби
Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 99 от
2003 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Държавни детски градини, които са с национално
значение и се финансират от държавния бюджет, са:
1. детските градини, в които се обучават, възпитават и отглеждат само деца със
специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, приети след
изчерпване на всички възможности за интегрирано обучение и възпитание и при писмено
изразено желание на родителите или настойниците до директора на детската градина;
2. детските градини за обучение, възпитание и отглеждане на деца на
военнослужещи и граждански лица от Министерството на отбраната, Българската армия и
структурите на подчинение на министъра на отбраната и финансирани от бюджета на
Министерството на отбраната.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Държавните детски градини по ал. 1, т. 1 разполагат
с материално-техническа база, осигуряваща условия за отглеждане, възпитание и обучение
на деца от цялата страна.
(3) Държавни училища, които са с национално значение и се финансират от
държавния бюджет, са:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.)
училища, в които се обучават и възпитават само ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания, приети след изчерпване на всички възможности
за интегрирано обучение и възпитание и при писмено изразено желание на
родителите/настойниците до директора на училището;
2. (нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които се обучават и възпитават ученици с
девиантно поведение;
3. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна т. 2 - ДВ, бр. 99 от
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2003 г.) училища, в които всички изучавани профили и професии задоволяват
образователните интереси и потребности на повече от една област в страната;
4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) българските училища в чужбина;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) училища, в които се обучават лица, лишени
от свобода.
(4) Държавни обслужващи звена, които са с национално значение и се финансират
от държавния бюджет, са:
1. обслужващи звена, които осигуряват научно, педагогическо и информационно
системата на народната просвета;
2. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) обслужващи звена за управление на международни
проекти и програми и за оперативно управление и финансово осигуряване в системата на
народната просвета;
3. Националният дворец на децата, националните детски комплекси и центровете за
ученически отдих и туризъм, които организират обучение, отдих, спорт и туризъм за деца и
ученици;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
5. (нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) По предложение на министъра на образованието и
науката държавни училища, които се финансират от държавния бюджет, могат да бъдат и
училища в малки планински и гранични селища с население под 1500 жители.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) При промяна на
финансиращия орган министърът на образованието и науката определя със заповед детските
градини, училищата и обслужващите звена, които са държавни или общински, по смисъла
на чл. 10, ал. 2 и 3 от Закона за народната просвета.
(7) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 33
от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Училищата по чл. 10, ал.
3, т. 1 и 2 и обслужващите звена по чл. 10, ал. 4, т. 4 и 5 могат да се финансират и чрез
общинските бюджети.
(8) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 6 ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Държавните обслужващи звена разполагат
с материално-техническа база, осигуряваща условия за осъществяване предмета на тяхната
дейност.
(9) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 7 ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Държавните детски градини, училища и
обслужващи звена ползват имоти, които са публична държавна собственост.
(10) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Държавните детски
градини по ал. 1, т. 1 предоставят образователни, психологически, консултативни,
диагностични и рехабилитационни услуги за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца със специални образователни потребности и/или с хронични
заболявания.
(11) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Училищата по ал. 3, т. 1 предоставят
образователни, психологически, консултативни, диагностични и рехабилитационни услуги
за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на ученици със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания.
Чл. 11. Общински са детските градини, училища и обслужващите звена, които са с
местно значение, финансират се от общинския бюджет и ползват имоти, които са публична
общинска собственост. В общинските училища могат да се обучават и ученици от други
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общини.
Чл. 12. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Държавните детски градини, училища и обслужващи звена се откриват, преобразуват и
закриват със заповед на министъра на образованието и науката, след становище на
регионалния инспекторат по образованието. Становището на регионалния инспекторат по
образованието се изготвя след извършена проверка на съответното училище, детска градина
или обслужващо звено. Заповедта за откриване, преобразуване или закриване на държавни
детски градини, училища или обслужващи звена, за които министърът на образованието и
науката не е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, се издава по мотивирано
предложение от финансиращия орган.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Общинските училища и обслужващи звена се
откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, по
мотивирано предложение на кмета на общината след решение на общинския съвет и
становище на регионалния инспекторат по образованието, изготвено по реда на ал. 1.
(3) Предложението по ал. 1 и 2 за откриване или преобразуване съдържа:
1. мотиви за необходимостта от откриване или преобразуване;
2. наименование и адрес;
3. вид на детската градина, училището или на обслужващото звено;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) степен на образование, форми
на обучение, профили, професии за училището или дейности в обслужващото звено;
5. сведения за броя на децата и учениците, които ще се възпитават и обучават в
детската градина, училището или в обслужващото звено, или сведения за възможностите за
пренасочването им - при преобразуване;
6. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) декларация от вносителя за спазване изискванията на
наредбата по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) сертификат за съответствие с правилата и нормите за
пожарна безопасност, издаден от органите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и
спасяване" на Министерството на вътрешните работи, а за детските градини по чл. 10, ал. 1,
т. 2, разположени в обекти на Министерството на отбраната - от органите на служба
"Военна полиция";
8. (доп. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) сведения за достъпна архитектурна среда за деца със
специални образователни потребности и материално-техническото, кадровото и
финансовото осигуряване на дейността на детската градина, училището или на
обслужващото звено;
9. писмено становище от съответния регионален център по здравеопазване - за
специалните детски градини;
10. акт за собственост;
11. предложение за съхранение на задължителната документация-при
преобразуване.
(4) Предложението по ал. 1 и 2 за закриване съдържа:
1. мотиви за необходимостта от закриване;
2. наименование и адрес;
3. вид на детската градина, училището или на обслужващото звено;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) степен на образование, форми
на обучение, профили, професии за училището или дейности в обслужващото звено;
5. сведения за броя на децата и учениците в детската градина, училището или в
обслужващото звено;
6. сведения за допълнително финансово осигуряване при закриването на детската
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градина, училището или на обслужващото звено;
7. сведения за възможностите за пренасочване на децата и учениците;
8. акт за собственост и предложение за разпределение, прехвърляне и използване на
сградния фонд и на материално-техническата база;
9. предложение за приемане и съхранение на задължителната документация;
10. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) сведение за осигурен
транспорт до училището, към което са пренасочени учениците.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Предложенията за
откриване на държавни детски градини се правят и се разглеждат целогодишно.
(6) (Нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Предложенията за откриване на държавни и
общински училища и обслужващи звена, както и за преобразуване и закриване на държавни
детски градини, държавни и общински училища и обслужващи звена се правят до 31 май на
календарната година и се разглеждат за предстоящата учебна година.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Предложения за преобразуване и закриване по ал. 1 и 2 поради намаляване броя на децата
или учениците под нормативно определения минимум в групите или в паралелките, както и
при преустановяване на образователно-възпитателния процес поради липса на ученици се
правят и се разглеждат целогодишно.
(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Министърът на образованието и науката
взема решение след експертно становище по предложението в двумесечен срок от момента
на постъпването му и издава заповед.
(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Заповедта на министъра на
образованието и науката по ал. 8 се обнародва в "Държавен вестник".
(10) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 9, изм. - ДВ,
бр. 7 от 2009 г.) Отказът на министъра да издаде заповед за откриване, преобразуване или
закриване на държавна детска градина, държавно или общинско училище и обслужващо
звено може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 13. При закриване на държавна детска градина, на държавно или общинско
училище или на обслужващо звено условията и редът за пренасочване на децата и
учениците и за съхранение на задължителната документация се определят със заповед на
министъра на образованието и науката.
Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Министърът на образованието и науката
назначава със заповед експертна комисия за оценяване предложенията за откриване,
преобразуване и закриване на държавните детски градини и на държавните и общинските
училища и обслужващи звена.
(2) Експертната комисия въз основа на критериите по чл. 10 и изискванията по чл.
12 представя на министъра на образованието и науката експертно становище с предложение
за:
1. откриване, преобразуване или закриване на държавни детски градини, на
държавни и общински училища и обслужващи звена;
2. определяне или промяна в статута на държавните детски градини, училища или
обслужващи звена.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.,
изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Експертната комисия по ал. 1 разглежда и предложения от
общински съвет, от регионален инспекторат по образованието или от директор за
наименование на държавни детски градини и държавни и общински училища и обслужващи
звена. Министърът на образованието и науката въз основа на предложението на експертната
комисия издава заповед.
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(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Предложението по ал. 3
съдържа: мотиви за необходимостта от преименуване, решение на педагогическия съвет
и/или решение на общинския съвет - за общинските училища и обслужващи звена.
Чл. 15. (1) Общинските детски градини се откриват, преобразуват и закриват със
заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) За издаване на заповедта за откриване или
преобразуване по ал. 1 са необходими и: санитарно разрешително от хигиенноепидемиологична инспекция; документ за противопожарна безопасност; сведения за
достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности и
материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване дейността на детската
градина.
(3) За издаване на заповедта за закриване по ал. 1 са необходими: сведение за броя
на децата и за възможностите за тяхното пренасочване и сведение за приемане и
съхраняване на задължителната документация.
(4) Заповедите по ал. 1 на кмета на общината се обнародват в "Държавен вестник".
(5) При закриване на общинска детска градина условията и редът за съхранение на
задължителната документация се определят със заповед на кмета на общината.
Чл. 16. Частни са детските градини и училищата, които се откриват или
преобразуват по искане на български физически или юридически лица, не се финансират от
държавния или от общинския бюджет и ползват собствена или наета материална база.
Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) (1) Документите за
откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище са:
1. молба до министъра на образованието и науката;
2. документи, свързани с данни за кандидата:
а) за граждани - копие от документ за гражданство и свидетелство за съдимост;
б) (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) за търговци - документ, издаден от Агенцията по
вписванията, удостоверяващ актуалното състояние на заявителя, и единен
идентификационен код, а за еднолични търговци - и свидетелство за съдимост;
в) (нова - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) за юридически лица с нестопанска цел - копие от
съдебното решение за регистрация, съдебно удостоверение за актуално състояние и код по
БУЛСТАТ;
3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) документи, свързани с проекта за организация на
предучилищното възпитание и подготовка или на училищното обучение:
а) проект на програма за предучилищно възпитание и подготовка или учебен план,
разработени съгласно държавните образователни изисквания;
б) сведение за директора и учителския състав, към което за директора се прилагат
копия от: документите за завършено образование и присъдена професионална
квалификация; свидетелство за съдимост; медицинско удостоверение; документ,
удостоверяващ учителски стаж; както и декларация, удостоверяваща съгласието за работа в
детската градина или училището, и нотариално заверено изрично пълномощно - в случаите,
когато детската градина или училището ще се управлява и представлява от упълномощено
трето лице;
в) проект на договор за обучение, съдържащ: предмет; права и задължения на
страните относно организацията на обучението и възпитанието, спазването на държавните
образователни изисквания и опазването на живота и здравето на децата и учениците; срок;
начин на плащане на таксата за обучение; условия за прекратяване, при които на
възложителя се връща остатъкът от внесената такса за обучение - по взаимно съгласие, при
закриване на детската градина или училището, по причини, свързани със здравословното
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състояние на детето или ученика; условие за прекратяване - при налагане на наказание на
ученика преместване в друго училище до края на учебната година;
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) документи, свързани с материално-техническата
база:
а) акт за собственост или договор за ползване със срок най-малко две учебни
години, считано от учебната година на откриване;
б) проект или заснемане на материалната база с обзавеждане, отговарящ на
нормативите за проектиране на съответния вид детска градина или училище;
в) проект за преустройство или ново строителство с обзавеждане, отговарящ на
нормативите за проектиране на съответния вид детска градина или училище;
г) (предишна буква "г" - ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна буква "д" - ДВ, бр. 15 от
2004 г., в сила от 24.02.2004 г.) обяснителни записки по всички части (архитектура,
конструкция, водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и отопление и вентилация),
съобразени с нормативните изисквания и изготвени от лица, притежаващи необходимата
техническа правоспособност;
д) (предишна буква "д" - ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна буква "е" - ДВ, бр. 15 от
2004 г., в сила от 24.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) хигиенно заключение за проектна
документация от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве;
е) (предишна буква "е" - ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна буква "ж" - ДВ, бр. 15 от
2004 г., в сила от 24.02.2004 г.) писмено становище по проектната документация от органите
на пожарна и аварийна безопасност;
ж) (предишна буква "ж" - ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна буква "з" - ДВ, бр. 15 от
2004 г., в сила от 24.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) декларация за спазване
изискванията на наредбата по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето;
з) (предишна буква "з" - ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна буква "и" - ДВ, бр. 15 от
2004 г., в сила от 24.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) сертификат за съответствие с
правилата и нормите за пожарна безопасност, издаден от органите на Главна дирекция
"Пожарна безопасност и спасяване" на Министерството на вътрешните работи;
и) (предишна буква "и" - ДВ, бр. 99 от 2003 г., предишна буква "к" - ДВ, бр. 15 от
2004 г., в сила от 24.02.2004 г.) разрешение за ползване, издадено от съответния компетентен
орган, или удостоверение, издадено от общинската (районната) администрация, че обектът
може да се ползва по предназначение;
5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) документи за осигуряване на медицинското
обслужване на децата и учениците - договор с медицински специалист и копие от документ,
удостоверяващ завършено образование, придобита професионална квалификация и
специалност на медицинското лице, страна по договора;
6. документи за платена държавна такса съгласно тарифата за таксите, които се
събират в системата на народната просвета.
(2) Когато частна детска градина или частно училище ще използва сгради или
помещения на съществуващи училища или детски градини и съответно не се сменя
предназначението им, не се представят документите по ал. 1, т. 4, букви "в", "д", "е" и "и".
(3) Когато помещения в съществуващи сгради се преустройват, реконструират или
сменят своето предназначение и при ново строителство, не се представят документите по
ал. 1, т. 4, буква "б".
(4) Министерството на образованието и науката може да изиска за сверяване
оригиналите на документите по ал. 1.
Чл. 18. (1) Документите по чл. 17 се внасят в Министерството на образованието и
науката целогодишно. Подадените до 31 януари документи се разглеждат за откриване или
9

преобразуване на училище за предстоящата учебна година.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Министърът на
образованието и науката взема решение, като:
1. издава заповед за откриване или преобразуване на частна детска градина или
училище;
2. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) отказва откриване или преобразуване на частна детска
градина
или
училище;
отказът
може
да
се
обжалва
по
реда
на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Частните детски градини и
училища придобиват качеството на юридическо лице от деня на обнародване на заповедта
по ал. 2, т. 1 в "Държавен вестник".
Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) В заповедта за
откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище се посочват:
1. наименованието, седалището, официалният адрес на детската градина или
училището, адресът на сградата, в която ще се провежда възпитанието и обучението, както
и идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния
регистър; при използване на част от сграда се конкретизират помещенията;
2. видът на детската градина или училището;
3. профилите и/или професиите, по които се организира обучението;
4. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за
степен на образование и за професионална квалификация;
5. данни за лицето, получило разрешение за откриване или преобразуване на
детската градина или училището:
а) за граждани - трите имена и ЕГН;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) за търговци и юридически лица с нестопанска
цел - наименованието, седалището, представителството и единният идентификационен код
или кодът по БУЛСТАТ;
6. лицето, което управлява и представлява детската градина или училището.
Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Условията и редът за
откриване, преобразуване, промени и закриване на детските градини и училища по чл. 16 се
определят с наредба на министъра на образованието и науката.
Чл. 19. (1) Български с чуждестранно участие са детските градини и училищата,
които се откриват или преобразуват по искане на регистрирани в Република България
сдружения между български и чуждестранни физически и/или юридически лица, не се
финансират от държавния бюджет и ползват собствена или наета материална база.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) За откриване или
преобразуване на детски градини и училища по ал. 1 в Министерството на образованието и
науката се внасят съдебно решение за регистрирано в Република България сдружение
между български и чуждестранни физически или юридически лица, съдебно удостоверение
за актуално съдебно състояние и документите по чл. 17, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 6.
(3) Документите по ал. 2 за откриване и преобразуване на български училища с
чуждестранно участие се внасят в Министерството на образованието и науката в срок до 31
януари на годината, за която се иска откриването или преобразуването.
(4) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.)
(5) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.)
(6) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.)
(7) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.)
Чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) (1) Чуждестранни са
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детските градини и училищата, които се откриват или преобразуват по искане на
чуждестранни юридически лица в съответствие с международни спогодби, не се
финансират от държавния бюджет и ползват собствена или наета материална база.
(2) За откриване и преобразуване на детските градини и училищата по ал. 1 в
Министерството на образованието и науката се внасят документите по чл. 17, ал. 1, т. 1, 3, 4,
5 и 6 съобразно условията на подписаната спогодба.
Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) (1) Министърът на
образованието и науката назначава експертна комисия за разглеждане и оценяване на
документите по чл. 19, ал. 2 и чл. 19а, ал. 2. При установяване на несъответствия с
нормативните изисквания се определя 15-дневен срок за отстраняването им.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Въз основа на експертното становище на комисията
в четиримесечен срок от подаване на документите министърът на образованието и науката
внася в Министерския съвет предложение за откриване или преобразуване, което
задължително съдържа:
1. наименование, седалище, официален адрес на частната детска градина или
училище, адрес на сградата, в която ще се провежда възпитанието и обучението, както и
идентификаторът на недвижимия имот съгласно чл. 26 от Закона за кадастъра и имотния
регистър; при използване на част от сграда се конкретизират помещенията;
2. вида на детската градина или училището;
3. профилите или професиите, по които се организира обучението;
4. правото на училището да издава официални документи за завършен клас, за
степен на образование и за професионална квалификация;
5. индивидуализиращи данни за лицето, получило разрешение за откриване или
преобразуване на детската градина или училището:
а) за граждани - трите имена и ЕГН;
б) (изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) за търговци и юридически лица с нестопанска
цел - наименование, седалище, представителство и единен идентификационен код или кодът
по БУЛСТАТ;
6. лицето, което управлява и представлява детската градина или училището.
(3) Министерският съвет с решение открива или преобразува детските градини или
училищата по чл. 19 и 19а.
(4) Детските градини и училищата по чл. 19 и 19а придобиват качеството на
юридическо лице от деня на обнародването на решението на Министерския съвет в
"Държавен вестник".
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Въз основа на експертното становище на комисията
при неотстраняване на несъответствията или неспазване на срока по ал. 1 министърът на
образованието и науката не внася предложението по ал. 2. Отказът може да се обжалва по
реда на Закона за Върховния административен съд.
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) (1) Детските градини и
училищата по чл. 16, 19 и 19а се закриват:
1. когато се установи, че не се спазват изискванията на Закона за народната
просвета, този правилник или държавните образователни изисквания;
2. когато физическото лице, получило разрешение за откриване на детската градина
или училището, е осъдено с влязла в сила присъда "лишаване от свобода" за умишлено
престъпление;
3. при смърт на физическото лице, получило разрешение за откриване на детската
градина или училището;
4. при прекратяване дейността на юридическото лице, получило разрешение за
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откриване на детската градина или училището;
5. по искане на лицето, получило разрешение за откриване на детската градина или
училището.
(2) В едномесечен срок от настъпване на обстоятелствата по ал. 1, т. 2, 3 и 4 трети
лица могат да внесат в Министерството на образованието и науката документите по чл. 17
за продължаване на дейността на детската градина или училището.
(3) В случаите по ал. 2 министърът на образованието и науката назначава експертна
комисия, която разглежда и оценява внесените документи и при необходимост провежда
събеседване с кандидатите. В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 при наличие на повече кандидати
предимство за продължаване на дейността на детската градина или училището имат
съпругът и/или децата.
(4) Въз основа на експертното становище министърът на образованието и науката
взема решение, като:
1. разрешава продължаването на дейността на детската градина или училището,
като настъпилата промяна се отразява в акта за откриване;
2. закрива детската градина или училището.
Чл. 22. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) (1) Актовете за
закриване на детските градини и училищата по чл. 16, 19 и 19а се издават от органа,
разрешил откриване, и се обнародват в "Държавен вестник".
(2) Условията и редът за пренасочване на учениците от закритите училища, както и
за предаване и съхранение на училищната документация се определят със заповед на
министъра на образованието и науката.
Чл. 23. (1) Духовни са училищата, чието откриване се разрешава със заповед на
министъра на образованието и науката по предложение на съответния централен орган на
признатата религиозна институция в страната. Духовните училища са за лица, завършили
основно образование.
(2) Министърът на образованието и науката разрешава откриването на духовни
училища, в които не се придобива средно образование, по реда на ал. 1, след представянето
на следните документи:
1. молба от съответния централен орган на религиозната институция в страната;
2. документ, удостоверяващ признаването на изповеданието по реда на Закона за
изповеданията;
3. декларация, подписана от вносителя, че ще обучава лица, завършили основно
образование;
4. документ за осигурена материална база;
5. санитарно разрешително от хигиенно-епидемиологична инспекция;
6. списък на лицата, които ще извършват подготовката за ритуални нужди, и копие
от документите им за завършено образование.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Министърът на
образованието и науката разрешава откриването на духовни училища, в които се придобива
средно образование, по реда на ал. 1, при спазване изискванията на чл. 17, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5,
6, ал. 2, 3 и 4, чл. 18 и 18а и чл. 23, ал. 2, т. 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Училищата по ал. 2 и 3 се
закриват по искане на централния орган на съответната религиозна институция в страната,
открила училището. Училищата по ал. 3 се закриват и в случаите и по реда, предвидени в
чл. 21, ал. 1, т. 1, и когато дейността на религиозната институция е прекратена.
Чл. 24. Българските държавни училища в чужбина се откриват, преобразуват и
закриват със заповед на министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на
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външните работи в съответствие с международните договорености.
Чл. 25. (1) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващите
звена имат право на:
1. наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на
адреса на дирекцията им;
2. собствен кръгъл печат и/или печат с държавния герб;
3. банкова сметка;
4. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) данъчен номер и шифър по БУЛСТАТ.
(2) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена имат
право да:
1. притежават собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпореждат с
него;
2. (изм - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) предоставят собствени движими вещи и недвижими
имоти под наем, реализират поименни компенсационни бонове и компенсаторни записи,
извършват квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това
не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарнохигиенните изисквания;
3. се разпореждат самостоятелно с бюджетните си средства;
4. патентоват и продават продукти от своята дейност;
5. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определят вътрешната си организация и училищните
символи, ритуали и униформено облекло;
6. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определят начина на приемане на децата и учениците
в съответствие с нормативните актове;
7. определят организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
8. издават документи за завършен клас, степен на образование и за професионална
квалификация, ако са им предоставени права за това;
9. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) се
сдружават с юридически лица от страната и чужбина и сключват договори за участие в
международни програми и проекти, без да нарушават държавните интереси.
(3) Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена носят
отговорност за:
1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността им;
2. създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и
учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;
3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на
материално-техническата си база;
4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната,
ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно-възпитателния
процес.
(4) Частните детски градини и училища, българските детски градини и училища с
чуждестранно участие, чуждестранните детски градини и училища и духовните училища, в
които се придобива средно образование, освен правомощията по ал. 1, т. 1, 3 и 4, ал. 2 и ал.
3, т. 1, 2 и 4 имат и следните права и задължения:
1. да притежават собствен печат;
2. да издават документи за завършен клас, степен на образование и за
професионална квалификация;
3. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) да започнат учебния или
възпитателния процес най-късно две години след обнародването на акта за откриването или
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преобразуването им в "Държавен вестник";
4. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) да не преустановяват
провеждането на учебния или възпитателния процес за повече от две учебни години;
5. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) да допускат контролни органи
на Министерството на образованието и науката, да им предоставят всички необходими
документи за извършване на проверки, както и да изпълняват техните предписания.
(5) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.)
Държавата насърчава въвеждането на униформено облекло и други отличителни знаци на
училищата, както и създаването на училищни символи и ритуали.

Раздел II.
Детски градини
Чл. 26. (1) Детските градини са подготвителни институции в системата на
народната просвета, в които се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3-годишна възраст
до постъпването им в I клас.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Децата със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания постъпват в детските градини по ал. 1, които са задължени да
ги приемат.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Възпитанието и обучението на децата в
детските градини се организира и провежда в съответствие с държавното образователно
изискване за предучилищното възпитание и подготовка и осигурява готовност на децата за
училище.
(4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33
от 2003 г.) Учебната програма определя структурата и обема на учебното съдържание по
образователни направления.
Чл. 27. (1) Детските градини са:
1. целодневни, полудневни, седмични;
2. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) специални - за деца със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Към детски градини по ал. 1 или към училища
могат да се организират полудневни, подготвителни или сезонни групи за деца от
предучилищна възраст.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) За децата в подготвителните групи, които не
владеят добре български език, се осигурява допълнително обучение по български език.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) В
целодневните и седмичните детски градини могат да се откриват яслени групи за деца от 3
месеца до 3 години. Детски градини с яслени групи са обединени детски заведения за деца
от 10 месеца до постъпване в I клас.
Чл. 28. (1) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 се
приемат деца с писмена молба или заявление за постъпване в подготвителна група на
родителите или настойниците. Към молбата или заявлението се прилагат копие от акта за
раждане и медицински документи, издадени от съответния териториален здравен орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В
детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 2 постъпват деца със специални образователни
потребности и/ или с хронични заболявания при писмено изразено желание на родителите
или настойниците, когато всички други възможности за обучение и възпитание в детските
градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 са изчерпани.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В
детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 в група се приемат до 2 деца със специални
14

образователни потребности.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Групите по ал. 3 се формират с минимален брой
деца.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 1 обучението
и възпитанието на децата със специални образователни потребности се осъществява
съгласно държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка и
държавното образователно изискване за обучението на деца и ученици със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания.
(6) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) В детските градини по
чл. 27, ал. 1, т. 1, в които са приети деца със специални образователни потребности, както и
в детските градини по чл. 27, ал. 1, т. 2 със заповед на директора се създава екип, който се
състои от: председател - учител на група, и членове: психолог, ресурсен учител, учител специален педагог, логопед. В работата на екипа участват родителите или настойниците,
както и други специалисти при необходимост.
(7) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Екипът по ал. 6 извършва оценка на
образователните потребности, проследява динамиката в развитието на деца със специални
образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното
обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на детската
градина.
(8) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Децата от
подготвителните групи към детските градини по ал. 1 могат да се преместват в друга
подготвителна група към детска градина или подготвителен клас към училище.
Преместването се извършва с удостоверение за преместване.
Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., нов - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) В детските градини
по чл. 10, ал. 1, т. 2 може да се приемат и деца, чиито родители или настойници не са
военнослужещи или граждански лица от Министерството на отбраната, Българската армия
и структурите на подчинение на министъра на отбраната, когато броят на децата не е
достатъчен за формиране на групи и при условия и по ред, определени с правилника за
дейността на детската градина.
Чл. 30. (1) За отглеждане, възпитание и обучение на децата в детските градини по
чл. 27, ал. 1, т. 1 родителите или настойниците заплащат такси съгласно Закона за местните
данъци и такси.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Родителите или настойниците на децата в
подготвителните групи към детските градини не заплащат такси за подготовката на децата
за училище една година преди постъпването им в първи клас.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) От такси могат да се освобождават
родителите или настойниците на деца, приети в специални детски градини, ако това е
предвидено с нормативен акт.
(4) (Предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В детските градини посещението
на децата може да бъде прекъсвано и подновявано по всяко време с предварително
уведомяване от родителите или настойниците. За времето, през което детето не е
посещавало детската градина, не се заплаща такса. В подготвителните групи се допуска
отсъствие само по уважителни причини.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В държавните и общинските детски
градини могат да се извършват допълнителни педагогически и други услуги по желание на
родителите или настойниците срещу заплащане съобразно интересите и потребностите на
децата.
Чл. 31. Броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се
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определя с наредба на министъра на образованието и науката.

Раздел III.
Училища
Чл. 32. Училищата са образователно-възпитателни институции в системата на
народната просвета, които осигуряват завършването на клас, придобиването на степен на
образование и/или на професионална квалификация.
Чл. 33. (1) Училищното образование според съдържанието на подготовката е общо
и професионално.
(2) Общото образование осигурява усвояването на общообразователния минимум и
на знания и умения на по-високо равнище чрез задължителноизбираемата или чрез
профилираната подготовка съгласно държавните образователни изисквания за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Професионалното образование осигурява
усвояването на общообразователния минимум и придобиването на квалификация по
професия съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план, за учебното съдържание, за
професионалното образование и обучение и за придобиването на квалификация по
професии и правоспособност за професии, за които се изисква такава.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Професионалното обучение осигурява
придобиването на квалификация по професия съгласно държавните образователни
изисквания за професионалното образование и обучение и за придобиването на
квалификация по професии и правоспособност за професии, за които се изисква такава.
Чл. 34. (1) Училищното образование според степента е основно и средно.
(2) Основното образование се осъществява на два етапа-начален и прогимназиален.
(3) Началният етап е от I до IV клас включително. Обучението се осъществява в
начални училища, основни училища, средни общообразователни училища, училища по
изкуствата и в специални училища.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Прогимназиалният етап е от
V до VIII клас включително. Обучението се осъществява в прогимназиални училища,
основни училища, средни общообразователни училища, училища по изкуствата,
професионални училища, спортни училища и в специални училища.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Обучението на ученици в
VIII клас освен в училищата по ал. 4 може да се провежда и в училища, в които се постъпва
след завършен VII клас - профилирани гимназии, профилирани паралелки в средни
общообразователни училища или в гимназии, в професионални гимназии и професионални
училища. Тези училища издават и свидетелство за завършено основно образование.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Средното
образование е с четиригодишен срок на обучение след завършено основно образование.
Обучението се осъществява в гимназии, профилирани гимназии, средни общообразователни
училища, професионални гимназии или професионални училища, спортни училища,
училища по изкуствата и в специални училища.
(7) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) На учениците до 16-годишна възраст в населено
място, в което няма съответно училище по чл. 26, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за
народната просвета, се осигурява безплатен транспорт и/или интернатно обучение в
средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината.
Чл. 35. (1) В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната
календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на
родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява
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това.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Общините в срок до 30 април изготвят списък на
децата, които следва да постъпят в подготвителна група, подготвителен клас и I клас, и го
изпращат в срок до 15 май в училищата и детските градини на територията си.
Чл. 36. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Децата постъпват в I
клас на държавните и общинските училища по молба на родителите или настойниците им.
В училищата по изкуствата и в паралелките по изкуства и спорт в основни и в средни
общообразователни училища учениците могат да постъпят в I клас след проверка на
способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Училището се избира от родителите или
настойниците.
Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) За деца, които
следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното
обучение се отлага за една учебна година по предложение на екипа за комплексно
педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) В I клас на специалните училища постъпват деца,
насочени от екипа по ал. 1, при условията и по реда на държавните образователни
изисквания за обучението на деца с хронични заболявания и/или със специфични
образователни потребности.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2009
г.) В училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1 - 10 от Закона за народната просвета, в които се
обучават интегрирано ученици със специални образователни потребности, както и в
училищата по чл. 66, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 със заповед на директора се създава екип, който се
състои от: председател - учител в паралелката, и членове: психолог и/или педагогически
съветник, ресурсен учител, учител - специален педагог, логопед, учители. В работата на
екипа участват родителите или настойниците, а при необходимост и други специалисти.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Екипът по ал. 3 извършва оценка на
образователните потребности, проследява динамиката в развитието на деца със специални
образователни потребности и разработва индивидуални образователни програми за тяхното
обучение, възпитание и развитие. Тези програми се утвърждават от директора на
училището.
Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.)
Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Училището и детската градина изпращат
сведение за децата, постъпили в подготвителна група, подготвителен клас и първи клас в
срок до 30 септември в съответната община, където се води списък на децата, които следва
да постъпят в първи клас.
Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр.
33 от 2003 г.) Децата и учениците от подготвителен и от I до IV клас в държавните,
общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище, през време на
цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване,
издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал, а за децата от
подготвителния клас - и удостоверение за училищната им готовност.
(2) След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището
уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи
на задължително училищно обучение.
(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Директорът на приемащото училище в 7дневен срок от записването на преместения ученик писмено уведомява общината по
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местоживеенето му, и директорът на училището, в което се е обучавал.
Чл. 41. (1) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) На децата,
завършили подготвителна група или подготвителен клас, се издава удостоверение за
завършена подготвителна група или подготвителен клас.
(2) (Предишна ал. 1, доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) На учениците, завършили I клас,
училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за
резултатите от обучението по всички учебни предмети.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 33
от 2003 г.) Завършването на II и III клас се удостоверява с ученическа книжка.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 3 ДВ, бр. 33 от 2003 г.) На учениците, завършили IV клас, училището издава удостоверение за
завършен начален етап на основното образование.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) На ученици със специални образователни
потребности, които се обучават интегрирано и са завършили IV клас, но не са усвоили
държавните образователни изисквания за начален етап на основното образование по
обективни причини, училището издава удостоверение за завършен IV клас. В него се
вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
Чл. 42. (1) Учениците, завършили началния етап на основното образование,
продължават обучението си в V клас. В държавните и общинските училища по изкуствата и
в паралелките по изкуства и спорт в държавните и в общинските основни и средни
общообразователни училища учениците могат да постъпят в V клас след проверка на
способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт или с училищния учебен план.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Ученици със специални образователни
потребности, които се обучават интегрирано и са завършили IV клас, но не са усвоили
държавните образователни изисквания за начален етап на основното образование по
обективни причини, продължават обучението си в V клас.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 99
от 2003 г.) В професионални училища и професионални гимназии, както и в паралелки за
професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в
специални училища, могат да постъпят ученици в VII или VIII клас.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) В
държавните и общинските спортни училища могат да постъпят ученици в VI, VII или в VIII
клас след проверка на способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт.
Чл. 43. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В паралелките по изкуства и спорт в
държавните и общинските основни и средни общообразователни училища учениците могат
да постъпят в класове от началния и прогимназиалния етап на основното образование след
проверка на способностите им, ако това е предвидено с нормативен акт.
Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Учениците от V до VIII клас в държавните,
общинските и частните училища могат да се преместват в друго училище при условия и по
ред, определени от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не покъсно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се
извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което
ученикът се е обучавал, и при спазване изискванията на чл. 40, ал. 2 и 3.
Чл. 45. (1) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното
образование се удостоверява с ученическа книжка.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) На учениците се издава
удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след
проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VI, VII или от VIII
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клас в спортни училища, от VII или от VIII клас в професионални училища и
професионални гимназии и в паралелки за професионално обучение в основни,
прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, както и по тяхно
желание.
Чл. 46. (1) На учениците, завършили VIII клас, училището издава свидетелство за
основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата
на народната просвета.
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) На учениците със специални образователни
потребности, които се обучават интегрирано и са завършили VIII клас, но не са усвоили
държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини,
училището издава удостоверение за завършен VIII клас. В него се вписват резултатите от
обучението по индивидуалните образователни програми.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) На учениците, завършили VIII клас
в специални училища за деца с умствена изостаналост, училището издава удостоверение за
завършен VIII клас съгласно държавните образователни изисквания за обучението на деца
със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания и за документите
за системата на народната просвета.
Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.)
Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от
2003 г.) Учениците, завършили основно образование, могат да продължат обучението си в
IХ клас на средни общообразователни училища, гимназии, професионални гимназии,
професионални училища, училища по изкуствата, специални училища или в паралелки за
придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни и специални
училища и в гимназии
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп. - ДВ, бр. 33 от
2003 г.) Учениците, завършили VII клас, могат да продължат обучението си в VIII клас на
профилирани гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата, спортни
училища или в профилирани паралелки в средни общообразователни училища или в
гимназии или в паралелки за придобиване на професионална квалификация в средни
общообразователни и специални училища и в гимназии.
(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Ученици със специални образователни
потребности, които са завършили VIII клас и не са усвоили държавните образователни
изисквания за основно образование по обективни причини, могат да продължат обучението
си в IX клас на училища, които организират професионално обучение по част от професия
или по професия за придобиване на първа степен на професионална квалификация.
(4) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Учениците по чл. 46, ал. 3 могат да продължат
обучението си в IX клас на училищата, които организират професионално обучение по част
от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална
квалификация.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Паралелки за
придобиване на професионална квалификация в средни общообразователни училища и
гимназии се разкриват в населени места, в които няма професионални училища.
Чл. 49. (1) Приемането по утвърден държавен план-прием се извършва:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) за
ученици, завършили VII клас или основно образование - в профилирани гимназии,
професионални гимназии, професионални училища, училища по изкуствата, профилирани
паралелки в средни общообразователни училища и в гимназии, в паралелки за придобиване
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на професионална квалификация в средни общообразователни и специални училища и в
гимназии;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) за
ученици, завършили VI и VII - за професионално обучение в професионални училища,
професионални гимназии и колежи и в паралелки в основни, прогимназиални, средни
общообразователни и специални училища;
3. за ученици, завършили V, VI или VII клас - в спортни училища.
(2) С държавния план-прием се определя броят на учениците в държавните и
общинските училища по ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.)
Държавният план-прием се утвърждава за всяка учебна година в срок до 30 март със
заповед на:
1. министъра на образованието и науката - за държавните профилирани гимназии и
спортни училища и за профилираните паралелки в държавните средни общообразователни
училища и гимназии;
2. министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на труда и
социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството - за
държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и
професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в
основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища;
3. (изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) министъра на
образованието и науката, съгласувано с председателя на Държавната агенция за младежта и
спорта - за държавните и общинските спортни училища;
4. началника на регионалния инспекторат по образованието - за общинските
профилирани гимназии, за профилираните паралелки в общинските средни
общообразователни училища и гимназии;
5. министъра на културата - за училищата по изкуствата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.)
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна ал. 4, доп. ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Началникът на регионалния инспекторат
по образованието в срок до 1 февруари предлага на министъра на образованието и науката
да утвърди държавния план-прием по ал. 3, т. 1 - 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Предложенията на
началника на регионалния инспекторат по образованието за училищата по ал. 3, т. 1 се
изготвят въз основа на направените до 1 февруари предложения от директорите им.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Предложенията на
началника на регионалния инспекторат по образованието за училищата по ал. 3, т. 2 се
изготвят въз основа на направените до 1 февруари предложения от директорите им и се
съгласуват със съответните финансиращи органи, с комисията по заетостта към областния
съвет за регионално развитие и с регионалните структури на работодателите.
(8) (Нова - ДВ, бр. 68 от 2002 г., предишна ал. 5, изм. и доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.,
попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Промяна в утвърдения държавен
план-прием за училищата по ал. 3, т. 1 и 2 може да се извършва в срок до 30 април със
заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на
регионалния инспекторат по образованието при доказана потребност и след съгласуване със
съответните финансиращи органи, комисията по заетостта към областния съвет за
регионално развитие и регионалните структури на работодателите.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишен текст на ал. 5 20

ДВ, бр. 68 от 2002 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003
г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.)
(10) (Предишен текст на ал. 6 - ДВ, бр. 68 от 2002 г., предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр.
33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) Условията и редът за утвърждаване на държавния
план-прием за училищата по изкуствата се определят с наредба на министъра на културата и
на министъра на образованието и науката.
Чл. 50. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от
2003 г., изм. - ДВ, бр. 89 от 2005 г.) Приемането на учениците в VIII или IX клас в
държавните и общинските средни общообразователни училища, гимназии, профилирани
гимназии, профилирани паралелки в средни общообразователни училища, профилирани
паралелки по изкуства и спорт в средни общообразователни училища се извършва след
проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на
образованието и науката, а приемането на ученици в VI, VII или VIII клас в държавните и
общинските спортни училища се извършва при условия и по ред, определени с наредба на
министъра на образованието и науката, съгласувана с председателя на Държавната агенция
за младежта и спорта.
(2) В държавните и общинските спортни училища и училищата по изкуствата и в
профилираните паралелки по изкуства и спорт в средни общообразователни училища
учениците се приемат след проверка на способностите им.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2002 г.,
доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В държавните и общинските професионални гимназии,
професионални колежи и професионални училища и в паралелките за придобиване на
професионална квалификация в прогимназиални, основни, средни общообразователни и
спортни училища и в гимназии учениците се приемат при условия и по ред, определени с
държавното образователно изискване за професионалното образование и обучение и с
наредба на министъра на образованието и науката.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 7 от 2009
г.) Приемането на ученици в специалните училища, с изключение на възпитателните
училища-интернати, социално-педагогическите интернати и болничните училища, се
извършва след насочване от екипа за комплексно педагогическо оценяване към регионалния
инспекторат по образованието и при условията и по реда на държавното образователно
изискване за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В училищата по изкуствата учениците се приемат
при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката и на
министъра на културата.
(6) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) В държавните и общинските
училища се приемат в паралелка до 5 ученици с хронични заболявания, с физически и
сензорни увреждания, а в професионалните училища и професионалните гимназии - и от
домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи.
(7) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Извън случаите на ал. 6 в държавните и
общинските училища може да се осигури интегрирано обучение в паралелка до 2 ученика
със специални образователни потребности по предложение на екипа по чл. 6а.
Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Ученици могат да се
преместват в паралелка на същото или в друго училище по чл. 34, ал. 5 при наличие на
свободни места в приемащото училище.
(2) За свободни места се считат местата до утвърдения държавен план-прием, които
включват:
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1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Свободните места се обявяват от директора в
тридневен срок от освобождаването им в училището и в регионалния инспекторат по
образованието.
(4) Преместването на учениците се извършва, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.,
доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни
дни преди края на всеки учебен срок - по същия профил или професия и при смяна на
профилирана паралелка или професия с непрофилирана паралелка;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) след успешно завършен клас
при смяна на:
а) профила или професията съответно с друг профил или професия;
б) профила с професия;
в) (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) професията с профилили с непрофилирана
паралелка;
г) непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана паралелка или професия.
(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат
приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.
(6) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.)
При преместване на ученици от помощни училища в други държавни или общински
училища те продължават обучението си по индивидуална образователна програма, която
включва конкретни задачи в рамките на учебните програми по един или повече учебни
предмети от учебния план.
(7) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Учениците по ал. 6, които усвояват държавните
образователни изисквания за клас, етап или степен на образование, продължават обучението
си по учебния план на приемащото училище.
Чл. 52. (1) Учениците могат да се преместват при условията на чл. 51, ал. 4, т. 1 над
утвърдения държавен план-прием в следните случаи:
1. по социални или здравословни причини;
2. при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или
настойниците.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) В случаите по ал. 1 ученикът се премества със
заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи,
удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2. При отказ на директора на приемащото
училище началникът на регионалния инспекторат по образованието взема решение относно
преместването на ученика.
(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) При преместване на ученици до 16 г. в населено
място, в което няма училище, се осигурява безплатен транспорт или интернатно обучение в
средищно училище в най-близкото населено място на територията на общината.
Чл. 53. При преместване директорът на училището, в което ученикът се е обучавал,
издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща изисканото от директора
на приемащото училище копие от личния картон на ученика. В случаите, когато ученикът е
подлежащ на задължително училищно обучение, преместването се извършва при спазване и
на изискванията по чл. 40, ал. 2 и 3.
Чл. 54. (1) (Предишен текст на чл. 54 - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учениците не могат да
се преместват:
1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) в последния гимназиален клас
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при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана; профил с друг
профил; професия с профил;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) в последните два гимназиални
класа при смяна на: професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана
гимназиална паралелка с професия.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите на
връщане на ученик след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4.
Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Завършването на
гимназиален клас - IХ, Х, ХI, ХII и ХIII, се удостоверява с ученическа книжка.
(2) На ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава
удостоверение за завършен клас.
Чл. 56. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) (1) На учениците, завършили успешно ХII клас и
положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно
образование.
(2) Когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни
изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап.
(3) Когато ученикът със специални образователни потребности не е усвоил
държавните образователни изисквания за придобиване на средно образование по обективни
причини, училището издава удостоверение за завършен гимназиален етап, в което вписва
резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
(4) Документите по ал. 2 и 3 не удостоверяват завършено средно образование.
(5) Дипломата по ал. 1 и удостоверенията по ал. 2 и 3 се издават от училището, в
което ученикът е завършил ХII клас.
Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп. - ДВ, бр. 33 от
2003 г.) Завършено професионално образование се удостоверява с диплома за завършено
средно образование или удостоверение за завършено средно образование, със свидетелство
за професионална квалификация и свидетелство за правоспособност.
(2) Документите по ал. 1 се издават независимо един от друг съгласно държавното
образователно изискване за документите за системата за народната просвета, като:
1. дипломата за завършено средно образование се издава по реда на чл. 56;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от
2003 г.) свидетелството за професионална квалификация се издава на ученици, завършили
ХII клас или XIII и положили успешно държавните изпити за придобиване на
професионална квалификация съгласно държавните образователни изисквания за
професионалното образование и обучение, за придобиването на квалификация по професии
и за системата на оценяване;
3. свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които
изисква правоспособност, се издава при условия и по ред, определени с наредби на
министъра на образованието и науката, освен ако в друг нормативен акт не е предвидено
друго.
Чл. 58. (1) Завършено професионално обучение се удостоверява със свидетелство за
основно образование и/или свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за
правоспособност, удостоверение за професионално обучение.
(2) Документите по ал. 1 се издават независимо един от друг съгласно държавното
образователно изискване за документите за системата за народната просвета.
(3) Свидетелството за основно образование се издава на ученици, които
едновременно с професионалното си обучение са усвоили и общообразователния минимум
за основно образование, съгласно държавното образователно изискване за степента на
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образование, общообразователния минимум и учебния план.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Свидетелството за
професионална квалификация се издава на ученици, които са завършили професионалната
подготовка и са положили успешно държавни изпити за придобиване на професионална
квалификация, съгласно държавните образователни изисквания за професионалното
образование и обучение, за придобиването на квалификация по професии и за системата на
оценяване.
(5) Свидетелството за правоспособност за професии, упражняването на които
изисква правоспособност, се издава при условия и по ред, определени с наредби на
министъра на образованието и науката, освен ако в друг нормативен акт не е предвидено
друго.
(6) Удостоверението за професионално обучение се издава на ученици, които са
завършили професионална подготовка и са положили успешно изпитите за придобиване на
професионална квалификация по част от професията, както и за актуализиране или за
разширяване на професионалната квалификация, съгласно държавните образователни
изисквания за професионалното образование и обучение и за системата на оценяване.
(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Документите по ал. 4, 5 и 6 не дават право за
продължаване на образованието.
Чл. 59. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Свидетелството за
професионална квалификация, свидетелството за правоспособност и удостоверението за
професионално обучение се издават от училището, в което ученикът е завършил
професионалната подготовка.
Чл. 60. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2003
г.) Получената оценка на държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование,
както и на държавен зрелостен изпит, държавен изпит или изпит за придобиване на
професионална квалификация е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът
може да се яви отново на съответния изпит без ограничения за възраст и брой изпитни
сесии.
Чл. 61. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Лицата, придобили
право да се явят на изпитите по чл. 60, могат да се явяват на тях в училището, в което са се
обучавали, при спазване изискванията на действащия учебен план по отношение на броя на
изпитите и формата за оценяване към момента на явяването.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) В
случаите, когато училището е закрито, лицата по ал. 1 се явяват на изпитите по чл. 60 в
определено със заповед на началника на регионалния инспекторат по образованието
училище.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) В случаите по ал. 2
дипломата за завършено средно образование и/или свидетелството за професионална
квалификация, свидетелството за правоспособност и удостоверение за професионално
обучение се издават от училището, където са положени съответните изпити.
Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от
2003 г.) За провеждането на държавните зрелостни изпити за придобиване на средно
образование, както и на държавните изпити за придобиване на професионална
квалификация в частните училища, българските училища с чуждестранно участие,
чуждестранните училища и в духовните училища, в които се придобива средно
образование, началникът на регионалния инспекторат по образованието назначава
пълномощник за всяко училище.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Пълномощникът участва при
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провеждането на изпитите и изготвя констативен протокол за спазването на държавните
образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и
учебния план за професионалното образование и обучение, за системата за оценяване и за
документите за системата на народната просвета.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) При констатирани нарушения на организацията и
провеждането на изпитите началникът на регионалния инспекторат по образованието
представя на министъра на образованието и науката доклад, към който прилага
констативния протокол на пълномощника.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Върху дипломата за
завършено средно образование, свидетелството за професионална квалификация и
свидетелството за правоспособност се полагат подпис на пълномощника и печат на
Министерството на образованието и науката. В случаите по ал. 3 върху дипломата и
свидетелствата може да се положи подпис на пълномощника и печат на Министерството на
образованието и науката след разрешение от министъра на образованието и науката.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Дипломите за
завършено средно образование и свидетелствата за професионална квалификация, издадени
от училищата по ал. 1, се вписват в съответните регистрационни книги, които се водят в
Министерството на образованието и науката.
Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Дубликат на
удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основното
образование, свидетелство за основно образование, диплома за завършено средно
образование, свидетелство за професионална квалификация, свидетелство за
правоспособност и удостоверение за професионално обучение се издава от директора на
училището, издало оригиналния документ.
(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересуваното лице в случай, че
документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.
Чл. 64. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е
видно, че оригиналният документ е издаден.
(2) В случай, че училището, издало оригиналния документ, е закрито,
заинтересуваното лице подава молба до училището, където се съхранява училищната
документация.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Когато училищната документация не се съхранява в
друго училище, дубликатът се издава от училище, определено от началника на регионалния
инспекторат по образованието, въз основа на издаден документ от Държавния архив.
(4) В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат,
заинтересуваните лица могат да установят правата си по съдебен ред.
Чл. 65. (1) Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно
изискване за документите за системата на народната просвета.
(2) За издаване на дубликат се заплаща такса, определена със заповед на министъра
на образованието и науката.
Чл. 66. (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) (1) В специалните училища могат да се
обучават ученици:
1. с хронични заболявания - оздравителни и болнични;
2. със сензорни увреждания - с увреден слух, с нарушено зрение;
3. с езиково-говорни нарушения - логопедични;
4. с умствена изостаналост - помощни;
5. с множество увреждания;
6. с девиантно поведение - възпитателни училища-интернати и социално25

педагогически интернати.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) По изключение в училищата извън ал. 1 могат да се
откриват паралелки за ученици с увреден слух по предложение на екипа за комплексно
педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) По изключение само в началния и прогимназиалния
етап на основни и средни общообразователни училища извън ал. 1 могат да се откриват
паралелки за ученици с умствена изостаналост по предложение на екипа за комплексно
педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието.
(4) Между учениците в специалните и останалите паралелки задължително се
планират съвместни дейности и съвместно обучение по учебни предмети от учебния план.
(5) Паралелки за професионално обучение за ученици с умствена изостаналост
могат да се откриват по предложение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към
регионалния инспекторат по образованието в училищата, които организират професионално
обучение по част от професия или по професии за придобиване на първа степен на
професионална квалификация.
Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.)
(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Настаняването на учениците във възпитателните
училища - интернати и социалнопедагогическите интернати се извършва при условия и по
ред, определени с правилници на министъра на образованието и науката.
Чл. 68. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Специалните
училища за ученици с хронични заболявания са оздравителни и болнични.
(2) Оздравителните училища са от интернатен тип, за обучение на ученици от I до
XII клас, и в тях се организира учебно-възпитателна и лечебна работа само за ученици,
боледуващи от заболявания на дихателната, сърдечно-съдовата, храносмилателната и
пикочно-половата, костно-мускулната и/или нервната система, и/или на ендокринните
жлези и обмяната.
(3) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Болничните
училища се организират към болниците и са за обучение на ученици от I до XII клас, чийто
престой за лечение е не по-малък от 30 дни.
Чл. 69. Специалните училища за ученици със сензорни увреждания са за обучение
на ученици от I до XII клас с увреден слух или с нарушено зрение и са от интернатен тип.
Чл. 70. (1) Специалните училища за ученици с езиково-говорни нарушения са
логопедични училища за обучение на ученици от I до IV клас и са от интернатен тип.
(2) Логопедични кабинети могат да се организират за диагностична и корекционновъзпитателна дейност на езика и говора на деца в предучилищна възраст и на ученици от I
до ХII клас.
(3) Логопедични кабинети и кабинети за рехабилитация на слуха и говора и на
зрението могат да се откриват към детските градини и училищата съгласувано с
финансиращия орган при условия и по ред, определени със заповед на министъра на
образованието и науката, началника на регионалния инспекторат по образованието или
кмета на общината.
Чл. 71. (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Специалните училища за
обучение на ученици от I до VIII клас с умствена изостаналост са помощни училища и са от
полуинтернатен или от интернатен тип. В тези училища може да се организира
професионално обучение по част от професия или по професия за придобиване на първа
степен на професионална квалификация.
Чл. 72. (1) Специалните училища за ученици с множество увреждания са от
интернатен тип за обучение от I до VIII клас.
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(2) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Паралелки за ученици с множество увреждания
могат да се организират и в специални училища по чл. 66, ал. 1, т. 2 и 4.
Чл. 73. (1) Специалните училища за обучение на ученици с девиантно поведение са
възпитателни училища - интернати и социалнопедагогически интернати.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Възпитателните училища интернати са за обучение на ученици от I до XII клас, извършили противообществени
прояви. В тези училища може да се осъществява професионално обучение и/или
професионално образование.
(3) Социалнопедагогическите интернати са за обучение на ученици от I до VIII
клас, които нямат подходящи условия за живот в семейството си, лишени са от родителски
грижи и надзор, извършили са или съществуват предпоставки да извършат
противообществени прояви. В тези училища може да се организира професионално
обучение.
Чл. 74. За лица, лишени от свобода, се организира обучение в училище в затвор или
в поправителен дом. В тези училища се осигурява възможност за придобиване на основно
или средно образование и/или за професионално обучение.
Чл. 75. (1) Вечерните училища се организират за обучение на лица, навършили 16годишна възраст, които не се обучават в дневна форма на обучение.
(2) Във вечерни училища могат да се приемат и лица под 16-годишна възраст, които
поради семейни или други социални причини, удостоверени с документ, издаден от
компетентен орган, не могат да се обучават в дневна форма.
(3) Във вечерните училища се организира обучение за придобиване на основно или
средно образование и/или за професионална квалификация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) В средни
общообразователни училища, гимназии, профилирани гимназии, професионални училища и
професионални гимназии могат да се организират паралелки с вечерна форма на обучение.

Раздел IV.
Обслужващи звена
Чл. 76. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Обслужващите звена са институции в системата
на народната просвета, в които се организират: дейности, свързани с развитието на
интересите, способностите и потребностите на децата и учениците в областта на науката,
техниката, технологията, изкуствата, отдиха и спорта; дейности, свързани с научното,
информационното и технологичното осигуряване на системата на народната просвета;
разработване и управление на общински, регионални, национални и международни проекти
и програми; оперативно управление и финансово осигуряване на системата на народната
просвета; дейности със социално предназначение, както и диагностична, рехабилитационна
и корекционно-възпитателна дейност.
Чл. 77. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Дейността на държавните обслужващи звена се
организира съгласно правилници, утвърдени от министъра на образованието и науката, а
дейността на общинските - съгласно правилници, утвърдени от началника на съответния
регионален инспекторат по образованието.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ
Раздел I.
Форми на обучение
Чл. 78. (1) Формите на обучение са: дневна; вечерна; задочна; индивидуална;
самостоятелна; кореспондентска и дистанционна.
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(2) Училището организира дневна и/или вечерна форма на обучение. Училището
може да организира и задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска и
дистанционна форми на обучение.
Чл. 79. В дневна, вечерна и задочна форма на обучение учениците се организират в
паралелки и групи, а за останалите форми обучението се организира за отделен ученик.
Чл. 80. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между
7 и 19 ч. в учебните дни.
Чл. 81. Вечерната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда в
подходящо за учениците време на учебните дни. Обучението се организира и провежда
съгласно училищния учебен план.
Чл. 82. (1) Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна
подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
(2) Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.
(3) Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния
учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.
(4) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със
заповед на директора на училището.
Чл. 83. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и
изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния
учебен план, утвърден от директора на училището.
(2) Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището
повече от 30 последователни учебни дни;
2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да
завършат в други срокове обучението си за един или повече класове.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 училището организира индивидуалното обучение в
домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна
комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.
(4) Знанията и уменията на учениците по ал. 2, т. 1 се оценяват чрез текущи
проверки, а на учениците по ал. 2, т. 2-чрез изпити.
(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със
заповед на директора на училището.
Чл. 84. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Самостоятелната
форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят
самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Самостоятелната форма на
обучение се организира за:
1. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) ученици в задължителната училищна възраст, които
по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение, както и за
даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет;
2. лица, навършили 16-годишна възраст.
(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със
заповед на директора на училището.
Чл. 85. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Ученици, които
следва да се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение при
условията на чл. 83, ал. 2 и чл. 84, ал. 2, т. 1, както и ученици, навършили 16-годишна
възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл. 80, 81, 82, 83 и 84, подават
писмено заявление до директора на училището.
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(2) Ученици, които се обучават в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или в
самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото
на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните
занятия, когато се преминава:
1. от дневна, вечерна или от задочна в индивидуална или в самостоятелна форма на
обучение;
2. от дневна във вечерна форма на обучение.
(3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.
Чл. 86. (1) Кореспондентската форма на обучение е неприсъствена форма, при която
се поставят задачи и се осъществява контрол върху подготовката чрез кореспонденция
между училището и учениците.
(2) Дистанционната форма на обучение е неприсъствена форма, при която
обучението се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и
комуникационни технологии.
(3) Кореспондентската и дистанционната форма на обучение се организират при
условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.
Чл. 87. Завършването на клас и на степен на образование, както и придобиването на
професионална квалификация в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и
същи по вид документи съгласно държавното образователно изискване за документите за
системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

Раздел II.
Организационни форми
Чл. 88. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Продължителността на
обучението в един клас е една учебна година за всички форми, с изключение на случаите по
чл. 83, ал. 2, т. 2.
(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.
Чл. 89. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на
паралелки.
(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската
азбука, които се поставят след номера на класа.
(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели
на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира
индивидуално обучение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Училищата могат да
организират обучението в културно-образователната област "Бит и технологии" в
обслужващите звена, създадени по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Училището може да
организира сборни групи за свободноизбираема подготовка или за дейности, свързани с
развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на
спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се
формират от ученици от различни класове и от ученици от други училища.
Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Броят на учениците в
паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение се определят с
наредба на министъра на образованието и науката.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) В училищата по изкуствата
броят на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното
обучение се определят с наредба на министъра на културата.
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(3) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на
училището при спазване изискванията на ал. 1 и 2.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) В началото на учебната
година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Класният ръководител
организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води
задължителната училищна документация за съответната паралелка.

Раздел III.
Учебно време
Чл. 91. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове,
учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) През учебната година учениците ползват коледна,
междусрочна, пролетна и/или великденска и лятна ваканция. Учениците в I клас ползват и
допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.
Чл. 92. (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учебната година е с продължителност 12
месеца.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учебната година започва на 15 септември, а в
спортните училища - на 1 септември.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учебната година в извънучилищните
педагогически учреждения започва на 1 октомври.
(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) В случай че денят по ал. 2 и 3 е почивен, учебната
година започва на първия следващ работен ден.
(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учебните занятия са с продължителност
не повече от 38 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.
(6) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Продължителността на първия
учебен срок е 18 учебни седмици, а в спортните училища - 20 учебни седмици.
(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Продължителността на учебната
седмица е 5 учебни дни.
(8) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Изключения по ал. 5, 6 и 7 се
допускат само ако това е предвидено в учебния план.
(9) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.)
Учебните занятия в извънучилищните педагогически учреждения завършват на 31 август,
като и през лятната ваканция се организират дейности за работа с деца.
Чл. 93. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) За всяка учебна година министърът на
образованието и науката определя със заповед:
1. началото и края на ваканциите с изключение на лятната;
2. дните за отдих на учениците от I клас;
3. неучебни дни;
4. края на втория учебен срок.
(2) Заповедта по ал. 1 се издава преди началото на учебната година.
(3) За всяка учебна година директорите на спортните училища въз основа на
държавния спортен календар и на училищния учебен план определят със заповед времето за
учебно-тренировъчни и оздравителни лагери и за спортно-състезателна дейност.
Чл. 93а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (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
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обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.
(3) Кметът на общината след съгласуване с началника на регионалния инспекторат
по образованието може да обявява до три дни за неучебни за училищата на територията на
общината в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване
на празника на общината.
(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при
необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието създава
организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.
Чл. 94. (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може
да бъде повече от:
1. двадесет и два учебни часа - в I и II клас;
2. двадесет и пет учебни часа - в III и IV клас;
3. тридесет учебни часа - в V, VI, VII и VIII клас;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) тридесет и два учебни часа - в
IX, X, ХI, ХII и ХIII клас;
5. двадесет и два учебни часа - при вечерна форма на обучение.
(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън
броя на задължителните учебни часове.
Чл. 95. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна и включва от 4
до 7 задължителни учебни часа. Полудневната организация може да се осъществява на две
смени-предобед и следобед.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Целодневна организация на
учебния ден може да се осъществява за ученици от I до VIII клас след съгласуване с
финансиращия орган, при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия и по
желание на родителите. При тази организация задължителните учебни часове се съчетават с
форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Седмичното разписание на
учебните занятия се съобразява с психофизическите особености и възможностите на
учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на наредба
на министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по-късно
от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.
Чл. 96. (1) Продължителността на учебния час е:
1. (нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) тридесет минути - в подготвителния клас;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) тридесет и пет минути - в I и II клас;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.)четиридесет минути - в III и IV клас;
4. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишна т. 3 - ДВ, бр. 33 от
2003 г.) четиридесет и пет минути - в V-XIII клас - в дневна форма на обучение;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) четиридесет минути - във вечерна форма на
обучение;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) петдесет минути - по учебна и лабораторна
практика;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) шестдесет минути - по производствена
практика.
(2) Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10 и не
повече от 30 минути.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.)
Когато обучението се организира на две смени, продължителността на учебния час в V-XIII
клас може да бъде 40 минути с разрешение на началника на регионалния инспекторат по
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образованието.
(4) Учениците от I клас се обучават само предобед.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Продължителността на
учебния час и почивките между учебните часове за специалните училища се определят с
държавното образователно изискване за обучението на деца с хронични заболявания и/или
специфични образователни потребности.

Раздел IV.
Съдържание на училищното обучение
Чл. 97. (1) Учебното съдържание в училищното обучение се групира в
общообразователна подготовка и в професионална подготовка.
(2) Общото образование се осъществява чрез общообразователна подготовка,
професионалното образование - чрез общообразователна и професионална подготовка, а
професионалното обучение - чрез общообразователна и/или професионална подготовка.
Чл.
98.
(1)
Общообразователната
подготовка
е
задължителна,
задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни
предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и
дейности.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Задължителната подготовка осигурява постигането
на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование.
Общообразователният минимум за началния и прогимназиалния етап на основното
образование е еднакъв и задължителен за всички видове училища. Общообразователният
минимум за гимназиалния етап на средното образование включва:
1. културно-образователните области по чл. 10, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 8 от Закона за
степента на образование, общообразователния минимум и учебния план - за всички видове
училища;
2. културно-образователните области по чл. 10, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 от Закона за
степента на образование, общообразователния минимум и учебния план - за всички
гимназии от IX до XII клас включително, профилирани гимназии и СОУ от I до XII клас
включително.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Задължителноизбираемата подготовка осигурява
знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните
области и/ или от професионалната подготовка в съответствие с интересите и
индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.
(4) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Профилираната подготовка
осигурява усвояването на знания и умения на по-високо равнище по група учебни предмети
от културно-образователните области. Профилираната подготовка започва от IX клас или от
Х клас и продължава до XII клас съгласно училищния учебен план.
(5) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните
предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени
на учениците за избор, и се провежда извън задължителните учебни часове.
Чл. 98а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Извънкласната и извънучилищната дейност се
организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на
специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката,
техниката и спорта.
Чл. 99. (1) Професионалната подготовка за професионалното образование е
задължителна - обща, отраслова и специфична за всяка професия, задължителна
чуждоезикова подготовка по професията и избираема - задължителноизбираема и
свободноизбираема.
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(2) Общата задължителна професионална подготовка е единна за всички
професионални направления при отчитане на спецификата им и включва теоретично
обучение и практическо обучение.
(3) Отрасловата задължителна професионална подготовка е единна за всички
професии от съответно професионално направление при отчитане на спецификата на всяка
професия и включва теоретично обучение и практическо обучение.
(4) Специфичната задължителна професионална подготовка е за съответната
професия и включва теоретично обучение и практическо обучение.
(5) Задължителната чуждоезикова подготовка по професията осигурява усвояване
на специфичната терминология, свързана с упражняването на професията.
(6) Задължителноизбираемата професионална подготовка осигурява разширяване
на знанията, уменията и професионалните компетенции по съответната професия.
(7) Свободноизбираемата професионална подготовка осигурява обучение освен по
съответната професия и по други професии от съответното професионално направление.
Чл. 100. (1) Професионалната подготовка за професионалното обучение е
задължителна и избираема.
(2) Задължителната професионална подготовка осигурява необходимите знания,
умения и професионални компетенции за придобиване на квалификация по професията и
включва теоретично обучение и практическо обучение.
(3) Избираемата професионална подготовка осигурява разширяване на знанията,
уменията и професионалните компетенции по съответната професия.
Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от
2003 г.) Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в
задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния
или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната,
задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и
описание на организацията на обучението в съответното училище.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Училищният учебен план се разработва въз основа
на учебния план по ал. 1 и разпределя учебните предмети и часовете от
задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение
съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.
(3) Училищният учебен план на частните училища, българските училища с
чуждестранно участие, чуждестранните училища и духовните училища, в които се
придобива средно образование, следва да отговаря на изискванията на ал. 2 и да съдържа:
формата на обучение, организацията на учебния ден и условията и реда за приемане на
ученици.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Училищните учебни планове се приемат с решение
на педагогическия съвет на училището и се одобряват от:
1. началника на регионалния инспекторат по образованието за общинските училища
и за държавните училища, които се финансират чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката;
2. съответния министър или ръководител на ведомство след съгласуване с
министъра на образованието и науката - за държавните училища, които се финансират чрез
бюджета на друго министерство или ведомство.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Училищният учебен план на българските училища
в чужбина и на училищата по ал. 3 се утвърждава от министъра на образованието и науката
- при откриване, преобразуване и промени, а за всяка учебна година - от началника на
регионалния инспекторат по образованието.
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Чл. 102. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) (1) Учебната програма
определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното
съдържание и очакваните резултати от обучението.
(2) Учебните програми за задължителна, за профилирана подготовка и за
задължителна професионална подготовка се утвърждават от министъра на образованието и
науката.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Учебните програми за задължителноизбираема
подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалните инспекторати по
образованието и се утвърждават от началника на регионалния инспекторат по
образованието, а тези за свободноизбираема подготовка - от директора на училището.
Чл. 103. (1) Усвояването на знанията и придобиването на умения и професионални
компетенции при училищното обучение се подпомага от учебници и учебни помагала.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Изискванията към
съдържанието и графичното оформление на учебниците и учебните помагала се определят с
държавното образователно изискване за учебниците и учебните помагала.
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.)
Учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета се одобряват от
министъра на образованието и науката след оценяване на съответствието им с държавното
образователно изискване за учебниците и учебните помагала.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Броят на учебниците по ал. 3 е не повече от три по
един учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Учебниците и учебните помагала за
задължителноизбираемата подготовка за обучение по изкуство и култура в училищата по
изкуствата се одобряват от министъра на културата, но не повече от три учебника по един
учебен предмет за всеки клас и за период не по-малък от определения в чл. 14 от Закона за
степента на образование,общообразователния минимум и учебния план.
Чл. 104. (1) Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се
определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план и за учебното съдържание.
(2) Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално образование, се
определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план, за професионалното образование и
обучение, за учебното съдържание и за придобиването на квалификация по професии.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Учебното съдържание, чрез
което се осигурява професионално обучение с придобиване на степен на професионална
квалификация, се определя съгласно държавните образователни изисквания за
професионалното образование и обучение, за учебното съдържание и за придобиването на
квалификация по професии. Учебното съдържание, чрез което се осигурява професионално
обучение за придобиване на квалификация по част от професия или за актуализиране или
разширяване на придобита професионална квалификация, се определя от училището или от
заявителя на професионалното обучение.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Учебното съдържание за обучение на учениците от
училищата по чл. 66, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се определя съгласно държавните образователни
изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за
учебното съдържание и за обучението на деца и ученици със специални образователни
потребности и/или хронични заболявания.
(5) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Учебното съдържание за обучение на учениците в
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училищата по чл. 66, ал. 1, т. 4 и 5 се определя съгласно държавното образователно
изискване за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
и/или с хронични заболявания.
Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Учебното съдържание
за задължителна професионална подготовка в училищата по чл. 16, 19 и 19а може да се
определя и с авторски учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и
науката.

Раздел V.
Форми за проверка и оценка (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., отм. - ДВ, бр. 7 от 2009
г.)
Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)

Раздел VI.
Завършване на клас
Чл. 111. (1) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети от задължителната,
задължителноизбираемата или профилираната подготовка има годишна оценка най-малко
среден (3).
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Ученици, които имат
годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата
или профилираната подготовка, полагат поправителни изпити по тях, но на не повече от две
редовни поправителни сесии през учебната година.
(3) Ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински
документ, не са се явили на поправителни изпити в сесиите по ал. 2, могат да се явят на
допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на
училището, но не по-късно от 10 октомври.
(4) Ученици, които имат оценка слаб (2) по учебен предмет от задължителната,
задължителноизбираемата или профилираната подготовка на редовните и/или на
допълнителната поправителни сесии или не са се явили на поправителните изпити,
повтарят класа.
(5) Ученици, които се обучават в задочна, индивидуална и самостоятелна форма на
обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по
които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителните изпити.
(6) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по
учебни предмети от задължителната, задължителноизбираемата или профилираната
подготовка на редовните и/или на допълнителната поправителни сесии или не са се явили
на поправителни изпити, не повтарят класа. Те могат да се явяват на поправителните изпити
в януарска поправителна сесия и в сесиите по ал. 2.
(7) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) Ученици със специални образователни
потребности, които не са усвоили общообразователния минимум за клас, етап или степен на
образование по обективни причини, не повтарят класа.
(8) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г.) За ученици със специални образователни
потребности, които не усвояват държавните образователни изисквания за учебно
съдържание по обективни причини, екипът в училището разработва индивидуална
образователна програма по един или повече учебни предмети от учебния план, по който
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работи училището.
Чл. 112. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Учениците от I клас, които не са усвоили
учебното съдържание, както и ученици от II до IV клас включително, които имат годишна
оценка слаб (2) по един или повече учебни предмети от задължителната или
задължителноизбираемата подготовка, не повтарят класа.
(2) За учениците по ал. 1 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. 113. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 114. (1) За ученици, застрашени от отпадане, училището с помощта на
регионалните инспекторати по образованието и съвместно с общината, училищните
настоятелства и други органи и организации създава допълнителни образователни
възможности, като организира и провежда:
1. индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика;
2. допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през
ваканциите;
3. извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните
потребности и с интересите на ученика;
4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта и
интересите на ученика.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) За ученици, които постъпват в I клас без
удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас, както и за
ученици, за които в удостоверението за завършена подготвителна група или подготвителен
клас е посочено, че нямат училищна готовност, училището с помощта на регионалния
инспекторат по образованието и съвместно с общината, училищното настоятелство и други
органи и организации организира и провежда подходящи форми за допълнителна работа
през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за
усвояване на книжовния български език.

Раздел VII.
Съдържание на документите за завършен клас, за степен на образование
и за професионална квалификация
Чл. 115. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишен текст на чл. 115 - ДВ, бр. 51 от
2009 г.) В удостоверение за завършена подготвителна група или подготвителен клас се
описва динамиката в развитието на детето и се определя готовността му за постъпване в I
клас.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) В удостоверението за завършена подготвителна
група или подготвителен клас при необходимост се правят препоръки за насочване на
ученика към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното
образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български
език.
Чл. 116. (1) В удостоверението за завършен първи клас се вписва обща годишна
оценка с думи за резултата от обучението по всички учебни предмети.
(2) В удостоверението за завършен начален етап на основното образование се
вписват годишните оценки по учебните предмети за IV клас от задължителната и
задължителноизбираемата подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка,
определени с училищния учебен план.
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Чл. 117. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) В свидетелството за
завършено основно образование се вписват годишните оценки по учебни предмети,
определени с учебния план, по който се обучават учениците.
Чл. 118. В удостоверението за завършен клас се вписват годишните оценки по
учебните предмети, определени с учебния план.
Чл. 119. (1) (Предишен текст на чл. 119 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В дипломата за
завършено средно образование се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни
предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от
задължителната, задължителноизбираемата или профилираната подготовка, както и по
свободноизбираемата подготовка, определени с учебния план. В дипломата се вписват и
оценките от държавните зрелостни изпити.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В удостоверението за завършено средно
образование се вписват броят на учебните часове по изучаваните учебни предмети - за
дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети от задължителната,
задължителноизбираемата или профилираната подготовка, както и по свободноизбираемата
подготовка, определени с учебния план на училището.
Чл. 120. (1) В свидетелството за професионална квалификация се вписват броят на
учебните часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение,
оценките по учебните предмети от задължителната и задължителноизбираемата
професионална подготовка, както и по свободноизбираемата подготовка, определени с
учебния план. В свидетелството се вписват и оценките от изпитите за придобиване на
професионална квалификация.
(2) В удостоверението за професионално обучение се вписват броят на учебните
часове по изучаваните учебни предмети - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките
по учебните предмети от задължителната професионална подготовка, както и по
избираемата подготовка, определени с учебния план. В удостоверението се вписват и
оценките от изпитите за придобиване на квалификация по част от професията, за
актуализиране или разширяване на професионалната квалификация.
(3) В свидетелството за правоспособност се вписва придобитата правоспособност,
която дава право за упражняване на съответна професия.
Чл. 121. (1) Удостоверението за завършен клас, удостоверението за завършен
начален етап на основното образование и свидетелството за основно образование съдържат
следните задължителни реквизити:
1. данни, идентифициращи притежателя на документа;
2. данни за обучението на притежателя на документа - вид, наименование и
местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; резултати от
обучението; подпис на директора; регистрационен номер и дата; серия и номер - за
свидетелството за основно образование;
3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището.
(2) Дипломата за завършено средно образование съдържа следните задължителни
реквизити:
1. данни, идентифициращи притежателя на дипломата;
2. данни за обучението на притежателя на дипломата - вид, наименование и
местонахождение на училището; форма на обучение; срок на обучение; броя на учебните
часове - за дневна и вечерна форма на обучение, оценките по учебните предмети и от
държавните зрелостни изпити, съгласно чл. 119; номер и дата на протокола на държавната
зрелостна комисия; подпис на директора; серия и номер на дипломата; регистрационен
номер и дата;
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3. наименование на държавата по Конституция; държавен герб и печат с държавен
герб.
(3) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Удостоверение за допълнителни данни при
кандидатстване във висше училище се издава по искане на ученика и съдържа следните
задължителни реквизити:
1. пълно наименование и местонахождение на училището, издало удостоверението;
2. данни, идентифициращи притежателя на удостоверението;
3. данни за обучението на притежателя на документа - учебната година, през която
завършва 12-и клас, серия, номер и регистрационен номер и дата на дипломата за средно
образование;
4. общ успех, формиран от оценките по заявените от ученика балообразуващи
учебни предмети, съгласно изискванията на приемащото училище в съответната държава, в
която кандидатства;
5. наименование на държавата, пред чието висше училище ще послужи за
кандидатстване удостоверението;
6. име и фамилия на директора, подпис, кръгъл печат на училището и дата на
издаване;
7. други обстоятелства - посочват се други необходими данни за кандидатстване,
заявени от ученика.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
Удостоверението за завършено средно образование съдържа следните задължителни
реквизити:
1. данни, идентифициращи притежателя на удостоверението;
2. данни за обучението на притежателя на удостоверението - вид, наименование и
местонахождение на училището; форма на обучение; завършен клас; профил, специалност,
професия, оценки от обучението; срок на обучение; име, фамилия и подпис на директора на
училището, име, фамилия и подпис на класния ръководител, регистрационен номер и дата;
3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат с държавен герб на
училището.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
Свидетелството за професионална квалификация съдържа следните задължителни
реквизити:
1. данни, идентифициращи притежателя на свидетелството;
2. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) данни за обучението на
притежателя на свидетелството - вид, наименование и местонахождение на училището;
професия; степен на професионална квалификация; форма на обучение; срок на обучение;
броя на учебните часове - за дневна и вечерна форма на обучение; оценките по учебните
предмети и от изпитите за придобиване на професионална квалификация, съгласно чл. 120,
ал. 1; номер и дата на протокола на държавната комисия за провеждане на изпитите за
придобиване на професионална квалификация; подпис на директора; серия и номер на
свидетелството; регистрационен номер и дата;
3. наименование на държавата по Конституция; държавен герб и печат с държавен
герб.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2003 г., предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.)
Удостоверението за професионално обучение съдържа следните задължителни реквизити:
1. данни, идентифициращи притежателя на удостоверението;
2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) данни за обучението на
притежателя на удостоверението - вид, наименование и местонахождение на училището;
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вид на професионалното обучение - придобиване на квалификация по част от професия или
актуализиране, или разширяване на придобита професионална квалификация; форма на
обучение; срок на обучение; броя на учебните часове - за дневна и вечерна форма на
обучение; оценките по учебните предмети и от изпитите за придобиване на професионална
квалификация, съгласно чл. 120, ал. 2; номер и дата на протокола на комисията за
провеждане на изпитите по част от професията, за актуализиране или разширяване на
професионалната квалификация; подпис на директора; регистрационен номер и дата;
3. наименование на държавата по Конституция и кръгъл печат на училището.
Чл. 122. Изискванията към съдържанието на документите по чл. 121 се определят с
държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

Глава четвърта.
УЧАСТНИЦИ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И В
УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ
Раздел I.
Учители и възпитатели
Чл. 123. (1) Учителят в детската градина организира и провежда възпитанието и
обучението на децата.
(2) Учителят в училището организира и провежда образователно-възпитателния
процес по учебния предмет, проверява и оценява знанията и уменията на учениците,
съдейства за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.
(3) Възпитателят организира и провежда образователно-възпитателни дейности с
учениците извън задължителните учебни часове.
(4) (Нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Държавата създава условия
за кариерно развитие на учителите и възпитателите.
Чл. 123а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Кариерното развитие е
процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски
или възпитателски длъжности с цел повишаване качеството и ефективността на
образователно-възпитателния процес.
Чл. 124. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 87 от
2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Учителските длъжности са:
1. "младши учител";
2. "учител";
3. "старши учител";
4. "главен учител";
5. (В сила от учебната 2010/2011 г.) "учител-методик".
(2) Възпитателските длъжности са:
1. "младши възпитател";
2. "възпитател";
3. "старши възпитател";
4. "главен възпитател";
5. (В сила от учебната 2010/2011 г.) "възпитател-методик".
(3) Работните места за длъжностите по ал. 1 и 2 в държавните и общинските детски
градини, училища и обслужващи звена по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната просвета
се разкриват при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието,
младежта и науката.
(4) Възнагражденията за длъжностите по ал. 1 и 2 се формират при условия и по
ред, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана
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с министъра на финансите.
(5) Директорът на училището, детската градина или обслужващото звено в рамките
на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на целево
предоставени средства диференцира възнагражденията на учителите в зависимост от
длъжностите по ал. 1, при условие че не са налице ограничения за увеличаване на разходите
за работни заплати в бюджетните организации.
Чл. 124а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) За заемане на
длъжностите по чл. 124, ал. 1 и 2 е необходимо завършено висше образование и придобита
професионална квалификация "учител", а за длъжностите "старши учител", "главен учител"
и "учител-методик", съответно "старши възпитател", "главен възпитател" и "възпитателметодик" - и придобит професионален опит.
(2) Длъжностите по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица със
завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или
"магистър", а длъжностите по
чл. 124, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 2, т. 4 и 5 - от лица със завършено висше образование на
образователно-квалификационна степен "магистър".
(3) Учителските и възпитателските длъжности по учебни предмети или модули от
професионалната подготовка, както и по учебни предмети или модули по изкуствата в
училищата по изкуствата и в профилираните паралелки по изкуства могат да се заемат и от
лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответната специалност.
(4) Изискванията за завършено висше образование и придобита професионална
квалификация за заемане на учителските и възпитателските длъжности се определят в
държавното образователно изискване за учителска правоспособност и квалификация.
(5) Условията и редът за заемането на други длъжности в системата на народната
просвета, свързани с възпитателната, с образователно-възпитателната, с диагностичната, с
корекционната и рехабилитационната дейност с деца и ученици, се определят съгласно
държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка, за
придобиването на квалификация по професии, за обучението на деца с хронични
заболявания и/или специфични образователни потребности и за извънкласната и
извънучилищната дейност.
(6) Лицата, които не са придобили учителски стаж и постъпват за първи път на
учителска или възпитателска длъжност, се назначават на длъжност "младши учител",
съответно "младши възпитател".
(7) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите
"старши учител", "главен учител" и "учител-методик", съответно "старши възпитател",
"главен възпитател" и "възпитател-методик", е 10 години учителски стаж.
Чл. 125. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., изм. - ДВ, бр. 87 от
2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Длъжностите по чл. 124, ал. 1 и 2 не могат да се заемат от
лица, които:
1. са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено
престъпление;
2. са лишени от право да упражняват професията си;
3. страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на
децата и учениците, определени с наредба на министъра на образованието и науката,
съгласувана с министъра на здравеопазването.
Чл. 125а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Учителските и
възпитателските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на детската
градина, училището или обслужващото звено.
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(2) Длъжностите "главен учител" и "главен възпитател" се заемат въз основа на
конкурс, проведен при условията и по реда на Кодекса на труда от директора на училището,
детската градина или обслужващото звено.
(3) В състава на конкурсната комисия по ал. 2 задължително се включват
представители на училищното настоятелство или ако такова не е учредено - родители на
ученици от училището или обслужващото звено, учители от училището или обслужващото
звено, както и съответните специалисти според вида на училището и вида на подготовката.
Чл. 126. (1) Обществеността, административните органи, децата и учениците
изразяват почит и уважение към учителите.
(2) Административните органи и обществеността оказват помощ и съдействие на
учителите за провеждане на ефективна възпитателна и образователна дейност.
(3) Учители, постигнали високи резултати при възпитанието и обучението на децата
и учениците, се поощряват с грамоти и с други награди, а дейността им се популяризира и
получава обществено признание.
Чл. 127. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учителят има следните права:
1. свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователновъзпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и
възможностите на информационните и комуникационните технологии;
2. да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен
предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;
3. да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му
задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му
квалификация;
4. да повишава образованието и професионалната си квалификация;
5. да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището, детската
градина и обслужващото звено;
6. да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на
служебните си задължения.
Чл. 128. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Учителят има следните задължения:
1. да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите
задължения, включени в длъжностната му характеристика;
2. да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на
учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд
език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да
усвояват книжовноезиковите норми;
3. да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни
часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;
4. да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;
5. да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи
методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;
6. да опазва живота и здравето на децата или учениците по време на образователновъзпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина
или обслужващото звено;
7. да поддържа и повишава професионалната си квалификация;
8. да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и
развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за
уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за
допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или
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ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;
9. да не ползва мобилен телефон по време на час;
10. да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, детската
градина или обслужващото звено, както и извън тях - при провеждане на мероприятия и
дейности, в които участват деца или ученици;
11. да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му
на учител и на добрите нрави;
12. да не внася в училището, детската градина или обслужващото звено оръжие,
както и други предмети, които са източник на повишена опасност.
(2) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на
учителя или в друго удобно за двете страни време.
(3) Директорът на училището съгласувано с педагогическия съвет определя
конкретните изисквания по ал. 1, т. 11.
(4) Правилникът за дейността на училището, детската градина или обслужващото
звено може да предвиди и други права и задължения на учителите, доколкото те не
противоречат на този правилник.
Чл. 129. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учителят не може да нарушава правата на
детето и ученика, да унижава личното им достойнство, да прилага форми на физическо и
психическо насилие върху тях.
Чл. 129а. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Учителите
нямат право да предоставят образователни услуги срещу заплащане при наличие на
конфликт на интереси.
(2) Учители и други лица, които участват при изготвянето на темите или задачите за
приемните и за държавните зрелостни изпити, както и при оценяването на тези изпити, не
могат да извършват образователни услуги на ученици във връзка с подготовка за
кандидатстване или полагане на държавните зрелостни изпити.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.)
Чл. 129б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Учител, който е и класен ръководител, има
следните допълнителни задължения:
1. да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в
образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за
уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда,
като периодично и своевременно информира родителите;
2. да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да
предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;
3. да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;
4. своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове,
както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки
по този правилник;
5. да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с
ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за
оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
6. да изготвя и да предоставя на родителя характеристика за всеки ученик в
съответствие с чл. 138а;
7. да организира и да провежда родителски срещи;
8. периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да
организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като
общност;
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9. да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на
учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;
10. да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и
периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по
съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за
общуване и интегриране в училищната среда;
11. да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед
усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;
12. да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици
от паралелката;
13. да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.
(2) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни
въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на
специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с
успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.
(3) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител
предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в
училището.
Чл. 129в. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Лицата, заемащи
длъжностите "младши учител", "учител", "старши учител" и "главен учител", изпълняват
следните задължения:
1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по
учебния предмет или модул, по който преподават;
2. формират знания, умения и нагласи у децата и учениците;
3. диагностицират, насърчават и оценяват постиженията на децата и учениците, на
които преподават;
4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на
учениците, на които преподават.
(2) Лицата, заемащи длъжността "младши учител", при изпълнение на
задълженията си се подпомагат от "старши учител" и под негово ръководство
усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към образователновъзпитателния процес, съответно към процеса за предучилищно възпитание и подготовка на
децата в групата.
(3) На лице, заемащо длъжността "младши учител" в училище, по изключение може
да се възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с
организацията и с провеждането на извънкласни форми и дейности, когато организацията в
училище не позволява класното ръководство и извънкласната дейност да се осъществяват
само от лица, заемащи длъжностите "учител", "старши учител" и "главен учител".
(4) На лице, заемащо длъжността "младши учител", по изключение може да се
възлага работа с деца от задължителната подготвителна група или от подготвителния клас,
когато организацията в детската градина или училището не позволява тази дейност да се
осъществява само от лица, заемащи длъжностите "учител", "старши учител" и "главен
учител".
Чл. 129г. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Лицата, заемащи
длъжността "старши учител", изпълняват и следните специфични задължения:
1. старши учителят в училище:
а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния
учебен предмет или модул в училището или по съответното направление в детската
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градина;
б) участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на
оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и
уменията на учениците от съответния клас;
в) подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и
критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен предмет
или модул;
г) анализира и обобщава резултатите, получени от оценяването на входните и
изходните равнища и/или от външно оценяване по съответния учебен предмет или модул на
равнище клас;
д) използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на
образователно-възпитателния процес;
е) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността "младши
учител";
ж) участва в дейности по разработване на проекти по програми и/или в дейности по
реализирането им;
з) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на училището;
2. старши учителят в детската градина:
а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по
образователно направление в детската градина;
б) планира, организира и провежда методическа дейност на помощниквъзпитателите в детската градина;
в) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността "младши
учител";
г) диагностицира и анализира входното и изходното равнище на децата в детската
градина;
д) използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на
възпитателно-образователния процес;
е) участва в дейности по разработване на проекти и/или в дейности по
реализирането им;
ж) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на детската градина;
3. старши учителят в обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната
просвета:
а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност на лицата,
заемащи длъжностите "младши учител" и "учител";
б) планира, организира и провежда методическа дейност по образователно
направление в обслужващото звено;
в) подпомага дейностите по разработване на тестове, задачи, задания, материали и
критерии за оценяване знанията и уменията на децата и учениците;
г) анализира и обобщава резултатите, получени на входното и изходното равнище
на децата и учениците;
д) използва и показва ефективни методи при организацията и провеждането на
образователно-възпитателния процес;
е) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността "младши
учител";
ж) участва в дейности по разработване на проекти и/или в дейности по
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реализирането им;
з) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и на
обслужващото звено.
(2) Лицата, заемащи длъжността "старши учител", могат да предлагат преминаване
от длъжност "младши учител" на длъжност "учител" на лицата, които подпомагат за
усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към
образователно-възпитателния процес, съответно към процеса за предучилищно възпитание
и подготовка на децата в групата.
Чл. 129д. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Лицата, заемащи
длъжността "главен учител", изпълняват и следните специфични задължения:
1. главният учител в училище:
а) планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището - за
етап и/или степен;
б) участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно
оценяване в училището;
в) обобщава анализите на резултатите от входни и изходни равнища и/или от
външни оценявания за училището;
г) консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител"
в училището, при диагностика и оценка на резултатите на учениците;
д) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното
им развитие;
е) организира и координира обмяната на добри практики в училището, ориентирани
към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с
децата и учениците;
ж) организира и провежда училищните кръгове и съдейства за организирането и
провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания в
училището;
з) координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които
участва училището;
и) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на училището;
2. главният учител в детската градина:
а) планира и координира квалификационно-методическата дейност в детската
градина;
б) обобщава анализите от диагностиката и резултатите от входни и изходни
равнища за детската градина;
в) консултира лицата, заемащи длъжността "учител" и длъжността "старши учител"
в детската градина, при диагностика на децата в детската градина;
г) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното
им развитие;
д) използва и показва ситуации от възпитателно-образователния процес и
организира и координира обмяната на добри практики в детската градина, ориентирани към
повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с
децата;
е) координира дейностите по разработване и реализиране на проекти, в които
участва детската градина;
ж) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на детската градина;
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3. главният учител в обслужващо звено по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната
просвета:
а) планира и координира квалификационно-методическата дейност на равнище
обслужващо звено;
б) използва и показва ситуации от възпитателно-образователния процес на ниво
обслужващо звено и координира обмяната на добри практики в обслужващото звено;
в) организира посещения, наблюдение и обсъждане на заниманията в часовете му,
като показва ефективни подходи и методи на работа;
г) съдейства за утвърждаването и популяризирането на добри педагогически
практики, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на
интерактивни методи за работа с децата и учениците в обслужващото звено;
д) координира дейностите по разработване на проекти и/или дейностите по
реализирането им;
е) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и на
обслужващото звено.
(2) На лицата, заемащи длъжността "главен учител" в училище, може да се възлагат
задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности,
часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по
изключение, когато организацията в училище не позволява тези дейности да се извършват
само от лица, заемащи длъжностите "учител" и "старши учител".
Чл. 129е. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Лицата, заемащи
длъжностите "младши възпитател", "възпитател", "старши възпитател" и "главен
възпитател", изпълняват следните задължения:
1. планират, организират и провеждат възпитателно-образователния процес извън
задължителните учебни часове;
2. подпомагат процеса на самоподготовка на децата и учениците;
3. избират и прилагат подходящи методи, средства и материали при реализиране на
възпитателната дейност;
4. формират социални умения у децата и учениците;
5. диагностицират и насърчават постиженията на децата и учениците;
6. участват в разработването на индивидуалните образователни програми;
7. водят необходимата документация;
8. отговарят за опазване здравето и живота на децата и учениците;
9. осъществяват връзка и взаимодействие с родителите, настойниците или
попечителите;
10. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на училището или обслужващото звено.
(2) Лицата, заемащи длъжността "младши възпитател", работят в тясна връзка с
учителите, класните ръководители, педагогическия съветник, психолога, ресурсните
учители и други специалисти от ресурсния център.
(3) Лицата, заемащи длъжността "младши възпитател", при изпълнение на
задълженията си се подпомагат от "старши възпитател" и под негово ръководство
усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират към възпитателнообразователния процес.
Чл. 129ж. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) (1) Лицата, заемащи
длъжността "старши възпитател", изпълняват и следните специфични задължения:
1. планират, организират и провеждат квалификационно-методическа дейност в
училище, свързана с възпитателно-образователния процес извън задължителните учебни
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часове;
2. участват в процеса на създаване на среда за развитие на дейности по интереси
през свободното време на децата и учениците;
3. консултират младшите възпитатели;
4. участват в дейности по разработване на проекти по програми и/или дейности по
реализирането им;
5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на
възпитателно-образователния процес и/или корекционната дейност;
6. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на училището или обслужващото звено.
(2) Лицата, заемащи длъжността "старши възпитател", могат да предлагат
преминаване от длъжност "младши възпитател" на длъжност "възпитател" на лицата, които
подпомагат за усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към
образователно-възпитателния процес.
Чл. 129з. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) Лицата, заемащи
длъжността "главен възпитател", изпълняват и следните специфични задължения:
1. планират, организират и провеждат квалификационно-методическата дейност,
свързана с проблемите на превенция на агресията, насилието и зависимостите;
2. консултират възпитателите при диагностициране и насърчаване постиженията на
децата и учениците;
3. координират обмяната на добри практики между възпитателите;
4. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на училището или обслужващото звено.
Чл. 130. Училището и детската градина създават условия на учителите да
повишават професионалната си квалификация в организирани форми на обучение и чрез
самостоятелна подготовка.
Чл. 131. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Средствата за повишаване професионалната
квалификация на учителите се осигуряват от държавния бюджет, ако се въвеждат нови или
се променят съществуващите държавни образователни изисквания.

Раздел II.
Деца и ученици
Чл. 132. Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при
условия, които гарантират:
1. равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
2. техните права, свобода и сигурност;
3. зачитане на достойнството им, уважение и любов към детето;
4. възпитание в дух на разбирателство, мир и толерантност;
5. приобщаване към националните традиции и културните ценности.
Чл. 133. Учениците участват като партньори в училищното обучение и имат активна
роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес.
Чл. 134. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Ученикът има следните права:
1. да избира училището, профила или професията и специалността от професията,
както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при
спазване изискванията на нормативните актове;
2. да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно
правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната
дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при
поискване;
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3. да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие,
да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности,
желания и способности;
4. да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава
защита при накърняване на правата и достойнството му;
5. да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при
условия и по ред, определени в нормативен акт;
6. да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен
от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и
способностите си;
7. да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на
ученическо самоуправление;
8. да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в
учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на
училищната общност;
9. да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането
на цялостната училищна дейност;
10. да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси,
засягащи негови права и интереси.
Чл. 135. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Ученикът има следните задължения:
1. да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му
традиции;
2. да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените
форми на обучение;
3. да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му
на ученик и на добрите нрави;
4. да носи униформеното облекло или другите отличителни знаци на училището,
когато такива са предвидени, във вида и с елементите, които са описани в правилника за
дейността на училището;
5. да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не
прилага физическо и психическо насилие;
6. да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества
и алкохол;
7. да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по
време на час без разрешение на учителя;
8. да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения,
както и на съучениците си по време на учебните часове;
9. да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена
опасност;
10. да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията
на Закона за закрила на детето;
11. да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на
училището;
12. да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на
учителя или директора;
13. да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.
(2) В правилника за дейността на училището се описват всички елементи на
униформеното облекло на учениците, както и конкретните изисквания по ал. 1, т. 3.
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(3) Правилникът за дейността на училището може да предвиди и други права и
задължения за учениците, доколкото те не противоречат на този правилник.
(4) Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника
за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.
Чл. 136. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 51 от
2009 г.) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:
1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който
членува;
2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;
3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз
основа на писмена молба от родителя.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.)
Чл. 137. (1) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е
неизвинено отсъствие.
(2) Закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат
за един учебен час неизвинено отсъствие.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.)
Чл. 137а. (1) (Нов - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., предишен текст на
чл. 137а - ДВ, бр. 33 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) За ученик, обучаван в дневна или
вечерна форма, чиито отсъствия не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка по
един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата
подготовка, директорът на училището по предложение на педагогическия съвет определя
със заповед условията и реда за оценяване знанията и уменията за завършване на учебния
срок и/или учебната година.
(2) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В случаите по ал. 1 ученикът повтаря класа, когато
в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за
това.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Броят на отсъствията по уважителна причина на
учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на
срочна оценка.
Чл. 138. (1) (Предишен текст на чл. 138 - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) За допуснатите
отсъствия по чл. 136 и 137 класният ръководител своевременно писмено уведомява
родителя или настойника на ученика.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) Броят на отсъствията на ученика по чл. 136 и 137 се
отбелязва в дневника на класа и веднъж месечно се вписва в ученическата книжка.
Чл. 138а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) В края на всяка учебна година класният
ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка
за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на
училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и
отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на
родителя срещу подпис.
(2) При завършване на основно и на средно образование класният ръководител
изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна
част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно
образование.
(3) Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго
училище.
Чл. 139. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) За неизпълнение на задълженията си,
49

определени с този правилник и с правилника за дейността на училището, ученикът се
наказва със:
1. забележка;
2. извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове
време;
3. предупреждение за преместване в друго училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици,
навършили 16-годишна възраст.
(2) Дейностите в полза на училището по ал. 1, т. 2 не трябва да са такива, които с
оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и
здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство. Видовете
дейности се уреждат с правилника за дейността на училището.
(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение
на този правилник или на правилника за дейността на училището, както и когато
състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се
отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният
ръководител уведомява родителя.
(4) Когато ученикът пречи на учителя и/или на съучениците си по време на учебен
час, учителят може да го отстрани до края на учебния час.
(5) При тежки или системни нарушения на задълженията, определени в този
правилник и в правилника за дейността на училището, освен наказание по ал. 1 на ученика
може да се наложи мярка намаляване на поведението.
(6) Освен налагането на наказание по ал. 1 ученикът може да бъде насочен към
консултации и педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, допълнително
обучение в извънучебно време, включително в периода на ваканциите, участие в
извънкласни и извънучилищни дейности, професионално ориентиране и други дейности с
оглед недопускане на нарушения и на отпадане от училище.
Чл. 140. (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) За едно нарушение не може да бъде
наложено повече от едно наказание.
(2) Мерките по чл. 139, ал. 5 и 6 се налагат заедно с наказанията по чл. 139, ал. 1.
Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Наказанията и мерките са срочни.
(2) Срокът на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 и 4 е до края на учебната година, а
по чл. 139, ал. 1, т. 2, 3 и 5 се определя в заповедта за налагането му.
(3) Когато наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 са наложени до 30 учебни дни преди
края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.
(4) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя в заповедта за налагането й.
Чл. 140б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Видът и срокът на наказанието се
определят, като се отчитат видът, тежестта на нарушението и личностните особености на
ученика.
(2) Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 се налагат като крайна мярка при тежки
или системни нарушения.
(3) Наказанията по чл. 139, ал. 1 може да се налагат и за допуснати неизвинени
отсъствия, като условията за налагането им се определят с правилника за дейността на
училището. Наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 4 и 5 може да се налагат за допуснати повече от
15 неизвинени отсъствия за учебната година.
(4) Мярката по чл. 139, ал. 4 не може да се налага на ученици със специални
образователни потребности, когато поведението им е резултат от увреждането или
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нарушението на здравето.
(5) Срокът на мярката по чл. 139, ал. 5 се определя, като се отчитат видът, тежестта
на нарушението/нарушенията и личностните особености на ученика.
(6) Видът и срокът на мерките по чл. 139, ал. 6 се определят, като се отчитат и
възможностите на училището.
Чл. 140в. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1 се налага
със заповед на директора по предложение на класния ръководител, а наказанията по чл. 139,
ал. 1, т. 2 - 5 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл. 139, ал. 3 се налага със заповед на директора, а по чл. 139, ал. 5 и
6 - със заповед на директора по предложение на педагогическия съвет.
Чл. 140г. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Класният ръководител писмено уведомява
родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по
налагане на наказание.
(2) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 139, ал. 1 и на мярката по
чл. 139, ал. 5 се определя докладчик. Докладчик е учител, който преподава на ученика.
(3) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 и на мярката по чл. 139, ал. 5
директорът - за наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 1, съответно педагогическият съвет - в
останалите случаи, изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с
конкретното нарушение.
(4) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.
(5) При необходимост изслушването се извършва в присъствието на психолог,
педагогически съветник или ресурсен учител.
(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат
поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.
(7) Преди налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1, т. 2 - 5 и на мярката по чл. 139,
ал. 5 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на
ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на
правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители
дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите
наказания и мерки.
(8) Преди налагане на наказанията и мерките, с изключение на мярката по чл. 139,
ал. 3, се взема мнението на класния ръководител на ученика.
Чл. 140д. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) В заповедта за налагане на наказанията и
мерките се посочват видът на наказанието и/или мярката, срокът и мотивите за налагането
им.
(2) Заповедта може да се обжалва пред началника на регионалния инспекторат по
образованието - за общинските училища, съответно пред министъра на образованието и
науката - за държавните училища.
Чл. 140е. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Класният ръководител уведомява родителя
за наложените на ученика наказания и мерки.
(2) Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния
картон и в характеристиката на ученика.
(3) Наложеното наказание по чл. 139, ал. 1, т. 1 се обявява от класния ръководител
пред класа.
Чл. 140ж. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 3
за времето на отстраняване на ученика се отбелязват неизвинени отсъствия.
(2) При налагане на мярката по чл. 139, ал. 4 за часа, за който ученикът е отстранен,
учителят отбелязва неизвинено отсъствие. Ученикът няма право да напуска територията на
51

училището по времето на отстраняването си. Училището създава условия за възпитателна
работа с учениците при изпълнението на мярката.
(3) Ученик, на когото е наложено наказание по чл. 139, ал. 1, т. 4, продължава
обучението си в друго училище при условия и по ред, определени със заповед на началника
на регионалния инспекторат по образованието.
(4) Ученик, на когото е наложена мярката по чл. 139, ал. 5, за срока на мярката се
лишава от правото да получава стипендия за отличен успех, както и от правото да участва в
представителни прояви от името на училището.
(5) При равни други условия при приемане на ученици с предимство се ползват
учениците, на които не е наложена мярката по чл. 139, ал. 5.
Чл. 140з. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Наказанията и мерките се заличават с
изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно по реда, по който са наложени.
(2) По желание на ученика след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4 той
може да продължи обучението си в училището, в което е преместен.
(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика.

Раздел III.
Родители (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.)
Чл. 140и. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) (1) Детската градина, училището и
обслужващото звено осъществяват процеса на подготовка, обучение и възпитание на децата
и учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.
(2) Родителите имат следните права:
1. периодично 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 класния ръководител и учителите в определеното приемно време
или в друго удобно за двете страни време;
3. да участват в родителските срещи;
4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина,
училището или обслужващото звено;
5. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се
решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;
6. да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;
7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и
учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.
(3) Родителите имат следните задължения:
1. да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за
дейността на училището, детската градина и обслужващото звено при записване на детето
или ученика;
3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не
съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;
4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на детето или ученика в
образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за
уменията му за общуване с децата или учениците и учителите и интегрирането му в
училищната среда;
5. да се явяват в детската градина, училището и обслужващото звено, когато важни
причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.
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Глава пета.
УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Раздел I.
Органи за управление
Чл. 141. (1) Органите за управление на системата на народната просвета са
Министерството на образованието и науката, министърът на образованието и науката,
регионалните инспекторати по образованието и директорите на детските градини,
училищата и обслужващите звена.
(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Директор на училищата по
чл. 16, 19, 19а и 23 може да е физическо лице, упълномощено от лицето, получило
разрешение да управлява детската градина или училището. Упълномощаването трябва да
бъде с нотариално заверени подписи и има действие спрямо третите лица след обнародване
на заповедта по чл. 18, ал. 2, т. 1 в "Държавен вестник".
(3) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Директор на детските
градини и училищата по ал. 2 може да е и физическото лице, получило разрешение за
откриване.
Чл. 142. (1) Министерството на образованието и науката е орган на Министерския
съвет за разработване и провеждане на държавната политика за системата на народната
просвета.
(2) Министерството на образованието и науката участва във формирането на
държавната политика, като разработва:
1. национални стратегии, приоритети и програми за развитие на системата на
народната просвета;
2. държавните образователни изисквания за системата на народната просвета;
3. програми за квалификация на кадрите в системата на народната просвета;
4. програми за международно сътрудничество, свързани със системата на народната
просвета, и/или координира изпълнението им.
(3) Министерството на образованието и науката провежда държавната политика,
като:
1. осигурява условия за функциониране и развитие на системата на народната
просвета;
2. координира взаимодействието между институциите в системата на народната
просвета, държавните институции, неправителствени организации и социалните партньори;
3. упражнява контрол върху дейността на регионалните инспекторати по
образованието, на детските градини, училищата и обслужващите звена.
Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) (1) Министърът на образованието и науката е
специализиран орган за управление на системата на народната просвета.
(2) В изпълнение на правомощията си по ал. 1 министърът на образованието и
науката осъществява контрол върху дейността на всички видове детски градини, училища и
обслужващи звена и степени на образование.
Чл. 144. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Регионалните инспекторати по
образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката
за осъществяване на управление и контрол на системата на народната просвета.
(2) Регионалните инспекторати по образованието:
1. осигуряват условия за функциониране и развитие на детски градини, училища и
обслужващи звена на територията на съответната област;
2. координират взаимодействието между институциите в системата на народната
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просвета, регионалните държавни институции, неправителствените организации и
регионалните структури на социалните партньори;
3. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) контролират прилагането и спазването на държавни
образователни изисквания от държавните, общинските и частните детски градини и
училища и от държавните и общинските обслужващи звена.
(3) Устройството, функциите и областта, на чиято територия регионалните
инспекторати по образованието осъществяват дейността си, се определят с правилник на
министъра на образованието и науката.
Чл. 145. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. и доп. - ДВ, бр.
33 от 2003 г.) Министърът на образованието и науката сключва и прекратява служебните
правоотношения с началниците на регионалните инспекторати по образованието и с
експертите в регионалните инспекторати по образованието след проведен конкурс.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Началникът на регионалния инспекторат по
образованието и експертите в регионалния инспекторат по образованието заемат
длъжностите си след проведен конкурс при условия и по ред, определени със Закона за
народната просвета и Закона за държавния служител.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Началниците на регионалните инспекторати по
образованието сключват и прекратяват трудовите договори със служителите, работещи по
трудови правоотношения.
Чл. 146. (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.)
Чл. 147. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) Директорът, като орган за управление на
детската градина и на училището:
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;
2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;
3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;
4. представлява институцията пред органи, организации и лица и сключва договори
с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените
му правомощия;
5. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) съставя бюджет и отговаря за законосъобразното,
целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;
6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите,
възпитателите, служителите и работниците в държавните и общинските детски градини и
училища по реда на Кодекса на труда;
7. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.) обявява свободните места в бюрата по труда и в
регионалните инспекторати по образованието в 3-дневен срок от овакантяването им - за
държавните и общинските детски градини, училища;
8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на
труда, Закона за народната просвета и с този правилник;
9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в
съответствие с държавните образователни изисквания;
10. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) подписва и подпечатва
документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование, за
професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;
11. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48
от Закона за народната просвета;
12. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната
документация и съхранява учебната документация;
13. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в детската градина или в
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училището;
14. (нова - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) изготвя длъжностно
разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните
заплати;
15. (нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., попр. - ДВ, бр. 48 от 2003 г.) изготвя и утвърждава
длъжностното разписание.
(2) Директорът на детската градина или на училището е председател на
педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Директорът на обслужващо звено, освен
правомощията по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, има и специфични права и задължения,
определени с правилника на обслужващото звено.
(4) Административните актове на директорите на държавните детски градини,
училища и обслужващи звена могат да се отменят от министъра на образованието и науката;
на директорите на общинските училища и обслужващи звена - от началника на регионалния
инспекторат по образованието, а на директорите на общинските детски градини - от кмета
на общината.
Чл. 148. (1) Длъжността "директор" на държавните и общинските детски градини,
училища и обслужващи звена се заема въз основа на конкурс при условията и по реда,
определени в Кодекса на труда и чл. 37 от Закона за народната просвета.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) При констатирани процедурни нарушения в
допускането и/или в провеждането на конкурса министърът на образованието и науката,
началникът на регионалния инспекторат по образованието или кметът на общината в
зависимост от нарушението може да сключи трудов договор със следващия класирал се
кандидат или да анулира конкурса до момента на съобщаване на резултата от конкурса.
(3) За заемане на длъжността "директор" на държавните и общинските детски
градини, училища и обслужващи звена се спазват и изискванията на чл. 125.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) При отсъствие на директора на държавните и
общинските детски градини, училища и обслужващи звена за срок повече от 30 календарни
дни министърът на образованието и науката, началникът на регионалния инспекторат по
образованието или кметът на общината сключва трудов договор с друго лице за временно
изпълняване на длъжността "директор".
(5) При отсъствие на директора на държавните и общинските детски градини,
училища и обслужващи звена за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със
заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището, детската градина или на
обслужващото звено.
Чл. 149. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Помощник-директорът подпомага директора
при организирането и контрола на учебната, административната или учебнопроизводствената дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на
народната просвета и съответната длъжностна характеристика.

Раздел II.
Педагогически съвет (Загл. изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.)
Чл. 150. (1) Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за
разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:
1. (нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) приема стратегия за развитие на училището, която се
актуализира всяка година;
2. (предишна т. 1 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) приема правилника за дейността на
училището;
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) приема училищния учебен план;
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4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) избира формите на обучение;
5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) обсъжда и взема решения по резултатите от
обучението;
6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определя начина за приемане на ученици в
училището при спазване изискванията на нормативните актове;
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) приема учебни планове за индивидуална
форма на обучение;
8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) прави предложения на директора за
награждаване на ученици и за налагане на наказания "преместване в друго училище до края
на учебната година" и "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16-годишна възраст";
9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) определя дейностите извън държавните
образователни изисквания и приема програми за осъществяването им.
10. (нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) взема решение за преместване на учениците в
самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 1;
11. (нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) обсъжда резултатите от работата на училищната
библиотека и дава препоръки за дейността й;
12. (нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) утвърждава униформено
облекло, след съгласуване с родителите на учениците от училището;
13. (нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) утвърждава училищни символи и ритуали след
съгласуване с училищното настоятелство или с родители на учениците от училището.
(2) Педагогическият съвет на детската градина и на обслужващо звено изпълнява
функциите по ал. 1 съобразно предмета на дейността си.
Чл. 151. (1) Педагогическият съвет включва в състава си помощник-директорите,
учителите, възпитателите и другите специалисти с педагогически функции.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) В състава на педагогическия съвет с право на
съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и
медицинското лице, което обслужва детската градина, училището или обслужващото звено.
Чл. 152. (1) Педагогическият съвет 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 се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не помалко от 2/3 от числения му състав.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Решенията на педагогическия съвет могат да се
отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство (2/3 от гласовете на присъстващите)
или от началника на регионалния инспекторат по образованието.
(4) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол.
Чл. 153. (1) Училищните настоятелства са обществени органи за подпомагане на
дейността на училищата, детските градини или обслужващите звена.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Устройството и дейността на училищните
настоятелства се уреждат съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за
юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.
(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) С цел изграждане
облика на училището училищното настоятелство може да предлага на педагогическия съвет
за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.
(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Съветът на настоятелите представя информация за
дейността си при необходимост на регионалните инспекторати на МОН.
(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2003 г.) Ръководството и служителите на детската градина,
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училището или обслужващото звено подпомагат дейността на училищното настоятелство.

Глава шеста.
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ И В ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА (ОТМ. - ДВ, БР. 7 ОТ 2009 Г.)
Чл. 154. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 155. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 156. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 157. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
Чл. 158. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)

Глава седма.
ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 159. (1) Финансирането на дейности в държавните и общинските детски
градини и обслужващи звена се осъществява със средства от държавния бюджет чрез
Министерството на образованието и науката и други министерства и ведомства, чрез
общинските бюджети.
(2) Размерът на средствата по ал. 1 се определя съгласно държавното образователно
изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските
детски градини, училища и обслужващи звена.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Чрез държавния и
общинските бюджети се осигуряват средства за: заплати, стипендии, осигурителни вноски,
издръжка за общежития, отдих, хранене, учебници и поддържане на материалнотехническата база.
(4) Училищата, детските градини и обслужващите звена могат да реализират
приходи в левове и във валута за подпомагане на издръжката и развитието на материалнотехническата им база в съответствие с нормативните актове.
Чл. 160. (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) Директорът на
държавната или на общинската детска градина, на държавното или общинското училище
или обслужващо звено разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната
процедура и го представя на финансиращия орган.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г.) След приемане на Закона за
държавния бюджет финансиращият орган утвърждава бюджет/бюджетна сметка на
второстепенните или от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, а директорът
осигурява изпълнението му, за което се отчита пред финансиращия орган.

Допълнителни разпоредби
§ 1. Трудовите договори с директорите, учителите, служителите и работниците в
българските училища в чужбина се сключват, изменят и прекратяват при условия и по ред,
определени със заповед на министъра на образованието и науката в съответствие с Кодекса
на труда.
§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2003 г.)
Към посолствата на Република България може да се организира обучение за български
граждани по български език и литература, история и цивилизация и география и икономика
(или частта от тях, отнасяща се до историята и географията на България). Изискванията за
провеждане на обучението се определят с инструкция на министъра на образованието и
науката.
§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 7 от 2009 г.)
§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2001 г., в сила от 15.09.2001 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2003 г.)
По смисъла на този правилник:
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1. "наименование на училище, детска градина и обслужващо звено" е видът, името
и номерът на училището, детската градина и обслужващото звено;
2. "деца и ученици със специални образователни потребности" са деца и ученици
със сензорни, с физически, с множество увреждания, с умствена изостаналост, с обучителни
трудности, с езиково-говорни нарушения;
3. "ресурсен учител" е учител-специален педагог, който допълнително подпомага
интегрираните деца и ученици със специални образователни потребности в учебния процес
и в извънучилищните дейности за оптимално усвояване на учебното съдържание,
интелектуално, психическо и социално развитие и адаптиране в общата учебна среда;
4. "ресурсен център" е обслужващо звено - юридическо лице, на бюджетна
издръжка, включващо екип от специалисти, които подпомагат интегрирането на деца със
специални образователни потребности;
5. "подкрепяща среда" е достъпна архитектурна среда и подходяща информационна
среда (учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали, учебни помагала
и др.) в детската градина и в училището, в които се обучават и възпитават деца и ученици
със специални образователни потребности, непрекъсната психолого-педагогическа
подкрепа от екип от специалисти, както и осигуряването на индивидуални програми и
програми по специалните учебни предмети;
6. (нова - ДВ, бр. 51 от 2009 г.) "Конфликт на интереси" е конфликт на интереси по
смисъла на § 6д от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета;
7. (нова - ДВ, бр. 87 от 2009 г., в сила от 03.11.2009 г.) "учителски стаж" е трудовият
стаж, придобит при условията и на длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр.
19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; изм. с Решение № 7581 на
Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 76 от 2002 г., и с Решение № 11701 на
Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г.,
бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г. и
бр. 1 и 16 от 2009 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 4. Учениците, които са постъпили в IX клас преди учебната 1999-2000 г.,
завършват средно образование при условията и по реда, определени с учебния план, по
който са започнали обучението си.
§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Документи за завършени етапи на училищно
обучение, степени на образование и професионална квалификация, издадени от училища на
чужди държави, се признават при условия и по ред, определени с наредба на министъра на
образованието и науката.
§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2002 г.) За учебната 2002 - 2003 г. промените по чл. 49, ал.
5 могат да се извършват в срок до 16.VII.2002 г. В този случай приемът по Наредба № 8 от
2002 г. за приемане на ученици в училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки
(ДВ, бр. 7 от 2002 г.) се извършва само на трети етап на класиране, а незаетите места се
попълват по реда на чл. 23 от същата наредба.
§ 6. Учениците, които са се обучавали в легитимни училища на други държави,
представят в Министерството на образованието и науката издадените от тези училища
документи за завършен клас, степен на образование или професионална квалификация за
легализиране. Документите се признават в Република България след легализирането им от
Министерството на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на
министъра на образованието и науката.
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§ 7. (1) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) До приемането на
държавното образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация
заемането на длъжностите по чл. 124, ал. 1 и 2 се извършва съгласно Инструкция № 2 от
1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно
придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност (обн., ДВ, бр.
69 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 83 от 1994 г., бр. 103 от 1995 г., бр. 26 от 1996 г., бр. 81 от 1997
г.).
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) До приемането на държавното
образователно изискване за учителската правоспособност и квалификация чужди граждани
могат да бъдат учители в български държавни, общински, духовни и частни училища, както
и в училищата с чуждестранно участие само ако са предложени по междудържавни
спогодби и след съгласуване с Министерството на образованието и науката.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) Чужди граждани, постоянно
пребиваващи в страната, могат да бъдат учители в училищата по ал. 1 след легализиране на
дипломата им за завършено образование и на документа за учителска правоспособност.
§ 8. Детската градина и училището приемат свой правилник за дейността си в
съответствие със Закона за народната просвета и с този правилник.
§ 9. Този правилник се издава на основание § 39 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на закона за народната просвета (ДВ, бр.
36 от 1998 г.) и отменя Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ,
бр. 31 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 62 и 77 от 1992 г., бр. 54 и 75 от 1993 г.; попр., бр. 90 от
1993 г.; изм., бр. 13 и 68 от 1994 г., бр. 3 и 73 от 1995 г., бр. 8 от 1996 г. и бр. 119 от 1998 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА
ПРОСВЕТА
(ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2003 Г.)
§ 13. Отменят се раздел II, подраздел II (без т. 1, подточка 1.1 и т. 2 в частта "... по т.
1.1...", отм. с Решение № 10271 от 18.ХI.2002 г. на ВАС, ДВ, бр. 111 от 2002 г.) и раздел III,
подраздел I, Общи положения, от Указание - II част за организиране на дейностите на
общообразователните, специалните и професионалните училища през учебната 1999 - 2000
г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА
ПРОСВЕТА
(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2003 Г.)
§ 66. (1) Учениците, постъпили в IX клас през учебната 1999 - 2000 г., в това число
постъпилите през учебната 1998 - 1999 г. в клас с интензивно изучаване на чужд език с
прием след VII клас на профилирани гимназии, профилирани и професионални паралелки в
гимназии и в средни общообразователни училища и с прием след VII клас в професионални
гимназии, техникуми и училища по изкуствата, които завършват успешно XII клас през
учебната 2002 - 2003 г., придобиват средно образование и получават диплома при условията
и по реда на Закона за народната просвета, без да полагат държавните зрелостни изпити по
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чл. 24, ал. 1 и 2 ЗНП и чл. 56, ал. 1 и 3 от този правилник.
(2) Учениците по ал. 1 не полагат зрелостните изпити, посочени в учебния план на
училището, действащ към момента на приемането им. По свое желание имат право да
положат държавните зрелостни изпити по чл. 24, ал. 1 и 2 ЗНП и чл. 56, ал. 1 и 3 от този
правилник.
(3) Дипломата на учениците, придобили средно образование по реда на ал. 2, е
окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално
обучение.
(4) Учениците по ал. 1 получават диплома за средно образование, която съдържа
следните реквизити:
1. наименование на държавата по Конституция, държавен герб, наименование на
министерството, наименование на документа "Диплома за средно образование", пълно
наименование и местонахождение на училището, серия и номер на дипломата;
регистрационен номер на дипломата и дата на регистрирането й;
2 данни, идентифициращи притежателя на дипломата;
3. година на завършване на обучението;
4. вид и наименование и местонахождение на училището; вид подготовка
(непрофилирана подготовка, профил, специалност, професия);
5. форма на обучение; срок на обучение;
6. номер и дата на протокола на зрелостната комисия, с който се придобива средно
образование; име и фамилия и подписи на членовете на зрелостната комисия и на
директора; печат с държавен герб;
7. наименования на учебните предмети и оценки за зрелостни изпити, както следва:
а) наименование на учебните предмети и оценки от учебния план на училището - за
учебните предмети от: задължителна подготовка; профилирана или задължителна
професионална подготовка; задължителноизбираема подготовка; свободноизбираема
подготовка; брой учебни часове - за дневна и вечерна форма на обучение;
б) наименования на учебните предмети и оценки от държавните зрелостни изпити;
в) указателен текст: "Текстът в рубриката "Държавни зрелостни изпити" се попълва
в случай, че ученикът ги е положил успешно по реда на § 31, ал. 5 ЗНП.";
8. име и фамилия на директора, подпис, печат с държавен герб.
(5) В дипломата за средно образование на учениците по ал. 1 се вписват като оценки
за зрелостни изпити средноаритметичната оценка от годишните оценки по български език и
литература и по избран от ученика учебен предмет от учебния план на училището, изучаван
в гимназиалния етап на обучение, както и оценките от държавните зрелостни изпити, ако те
успешно са положени по реда на ал. 2.
(6) Оценките за зрелостните изпити, които се вписват по реда на ал. 5, могат да бъде
променени при условия и по ред, определени в чл. 113.
(7) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Учениците по ал. 1 получават при заявено искане
удостоверението по чл. 121, ал. 3.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 233 ОТ 3 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА
ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА
АГЕНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
(ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2005 Г.)
§ 9. Навсякъде в действащите подзаконови нормативни актове думите "министърът
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на младежта и спорта", "министъра на младежта и спорта" и "Министерството на младежта
и спорта" се заменят съответно с "председателят на Държавната агенция за младежта и
спорта", "председателя на Държавната агенция за младежта и спорта" и "Държавната
агенция за младежта и спорта".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 162 ОТ 30 ЮНИ 2009 Г. ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
(ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2009 Г.)
§ 29. Процедурите за налагане на наказанията по чл. 139, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета, които не са приключили към датата на влизане в
сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.
§ 30. Разпоредбите на § 9 и 10 влизат в сила от 1 октомври 2009 г., а разпоредбата на
§ 9, т. 1 относно чл. 124, ал. 1, т. 5 - от 1 януари 2010 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2009 Г. ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
(ОБН. - ДВ, БР. 87 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 03.11.2009 Г.)
§ 3. (1) Лицата, които заемат длъжността "учител", съответно "възпитател", и
отговарят на изискванията за заемане на длъжността към влизането в сила на
постановлението, се преназначават на длъжност "старши учител", съответно "старши
възпитател", ако отговарят на изискванията за заемането й и подадат заявление, че желаят да
бъдат преназначени на длъжността. Към заявлението се прилагат документи,
удостоверяващи необходимите за заемане на длъжността образование, професионална
квалификация и професионален опит.
(2) Лицата, които заемат длъжността "учител", съответно "възпитател", и отговарят
на изискванията за заемането й към влизането в сила на постановлението, но не отговарят
на изискванията за заемане на длъжността "старши учител", съответно "старши
възпитател", както и лицата по ал. 1, които не са подали заявление, че желаят да бъдат
преназначени на длъжност "старши учител", съответно "старши възпитател", след
влизането в сила на постановлението, изпълняват длъжността "учител" по чл. 124, ал. 1, т. 2,
съответно длъжността "възпитател" по чл. 124, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета.
(3) Лицата, които към влизането в сила на постановлението заемат длъжността
"учител" или "възпитател", но не отговарят на изискванията за заемане на длъжността преди
влизането му в сила, изпълняват длъжността по чл. 124, ал. 1, т. 2, съответно длъжността по
чл. 124, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, до явяване
на лице, което отговаря на изискванията за заемане на длъжността.
§ 4. (1) Директорът на детската градина, училището или обслужващото звено
определя срок за подаване на заявленията по § 3, ал. 1 и запознава педагогическия колектив
с процедурата за заемане на длъжностите "старши учител", съответно "старши възпитател".
(2) Директорът на детската градина, училището или обслужващото звено определя
комисия, която разглежда заявленията по § 3, ал. 1 и изготвя списък на лицата, които
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отговарят на изискванията за заемане на длъжностите "старши учител" и "старши
възпитател".
(3) Въз основа на списъка по ал. 2 и заявленията по § 3, ал. 1 директорът на
детската градина, училището или обслужващото звено изготвя промяна в длъжностното
разписание на персонала и поименното разписание на длъжностите и работните заплати.
(4) Лицата по § 3 се преназначават на съответната длъжност при условията и по
реда на Кодекса на труда.
§ 5. Трудовият стаж, придобит при условията и на длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и
3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; доп., бр.
74 от 2002 г.; изм. с Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 76
от 2002 г., и с Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 119 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г. и бр. 1 и 16 от 2009 г.), до влизането в сила на
постановлението се признава за учителски стаж.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен
вестник" с изключение на разпоредбите на § 1, т. 3 относно чл. 124, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 5,
които влизат в сила от учебната 2010/2011 г.
§ 7. В срок до 6 месеца от влизането в сила на постановлението министърът на
образованието, младежта и науката да внесе за разглеждане в Министерския съвет
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета, с който да бъдат уредени условията и редът за заемане на длъжностите "учителметодик" и "възпитател-методик".
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НАРЕДБА № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и
реда за определяне на числеността на персонала в системата на
народната просвета

Обн. - ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп.,
бр. 17 от 28.02.2012 г.
Издадена от министъра на образованието и науката

Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят нормите за преподавателска работа и редът за
определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) Персоналът в системата на народната
просвета се разпределя на педагогически и непедагогически.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Педагогическият персонал включва: директор,
помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по
спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в
междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските и
възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор,
хореограф, педагог, ресурсен учител.

Раздел II
Норми за преподавателска работа

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2012 г.) (1) Нормите за
преподавателска работа представляват броят на учебните часове, които се изпълняват
от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия
договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда.
(2) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Нормите за преподавателска работа се
отчитат в учебни часове с изключение на нормите на ресурсните учители, учителските
длъжности в детските градини, възпитателските длъжности и педагогическите
съветници, които се отчитат в астрономически часове. Лицата, заемащи учителски
длъжности в детските градини, в обедните часове може да работят едновременно до
два часа.
(3) Изпълнението на нормите за преподавателска работа е част от трудовите
задължения на педагогическия персонал.
(4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2012 г.) Нормите за преподавателска работа на лицата,
заемащи възпитателски длъжности, включват следните дейности: самоподготовка,
организиран отдих и спорт, дейности по интереси, консултации с ученици,
диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците, работа по
индивидуални образователни програми.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.; предишна ал. 4, бр. 17 от 2012 г.) Нормите за
преподавателска работа на директорите на детските градини, на общежитията и на
ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца
и ученици със специални образователни потребности се изпълняват по време на
законоустановен отпуск на лицата, заемащи учителски и възпитателски длъжности.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 17 от 2012 г.) Нормите за преподавателска работа на
педагогическия персонал в извънучилищните педагогически учреждения с изключение
на ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици със специални образователни потребности и логопедичните центрове
се изпълняват от 1 октомври до 31 август.
(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 17 от 2012 г.) При нормална продължителност на
работното време по смисъла на чл. 136 от Кодекса на труда на педагогическия
персонал се възлага не по-малко от минималните задължителни норми за
преподавателска работа, определени в приложение № 1.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място
за учителска длъжност може да се открива при наличие на учебни часове по
определен учебен предмет, вкл. и от свободноизбираемата подготовка (СИП), за
изпълнение на минимална норма задължителна преподавателска работа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място за учителска длъжност може да се
открива и когато по учебен предмет са налице учебни часове повече от половината
минимална норма задължителна преподавателска работа, при условие че работното
място е единствено по съответния учебен предмет или всички други работни места по
същия учебен предмет са формирани по реда на ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) В рамките на определените средства по
делегирания бюджет на училището работно място за учителска длъжност може да се
открие при непълно работно време, когато учебните часове по учебния предмет са помалко от половината от минималната норма задължителна преподавателска работа.
Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място
за учителските длъжности "ресурсен учител" може да се открива в специално училище,
в специална детска градина и в ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното
обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности
при наличие на не по-малко от 5 деца и/или ученици със специални образователни
потребности, които се възпитават или обучават интегрирано в държавните и
общинските детски градини и училища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) В случаите, когато броят на децата или учениците
е по-малък от 5, работното място за учителските длъжности "ресурсен учител" по ал. 1
може да се открива за няколко детски градини или училища, в които се провежда
интегрирано обучение.
Чл. 6. Работно място за длъжностите "ръководител на компютърен кабинет",
"педагогически съветник" и "помощник-директор" може да се открива по решение на
директора в рамките на утвърдените средства по бюджета на училището, детската
градина или обслужващо звено и при наличие на минимална норма задължителна
преподавателска работа, когато такава се изисква за длъжността.
Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.; доп., бр. 17 от 2012 г.) (1) Когато работното
място е открито при условията на чл. 4, ал. 2, минималната норма задължителна
преподавателска работа може да се допълва с часове по други учебни предмети, с
часове от СИП и с часа на класа. Ако учебните предмети са с различни минимални
норми, часовете за допълване се привеждат към минималната норма за учебния
предмет, за който е открито работното място, съгласно приложение № 2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.; доп., бр. 17 от 2012 г.) Минималната норма
задължителна преподавателска работа за учителските длъжности от V до VIII клас
може да се допълва до 4 часа седмично с часове по самоподготовка при целодневна
организация на учебния ден, които се приравняват към нормата за преподавателска
работа за учебния предмет и/или за учителска длъжност в I - IV клас, за който е
открито мястото.
(3) Когато учебните часове по предмета "технологии" са по профила, по който се
извършва обучението, те се приравняват към минималната норма за задължителна
преподавателска работа по съответния профилиращ учебен предмет.
(4) Часовете по безопасност на движението от I до VIII клас се привеждат към
минималната норма задължителна преподавателска работа 720 часа годишно.
(5) Часовете за производствената практика на учениците (30 часа седмично) се
приравняват на 18 часа по теория или 24 часа по учебна практика за упражняване на
ръководни и контролни функции от учителите.
Чл. 8. (1) Учебният час по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт",
който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, не

се включва в изискванията за откриване на работно място по чл. 4 и с него се допълва
нормата за преподавателска работа.
(2) Учебният час по ал. 1 може да се възлага над минималната норма
задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал за действително
организирани и проведени спортни дейности и на открито.
Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) Учебните часове, които са недостатъчни за
откриване на работно място, може да се определят над минималната норма
задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал в училището, но не
повече от половин минимална норма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) На помощник-директора по административностопанската дейност може да се определят учебни часове, които са недостатъчни за
откриване на работно място, ако отговаря на изискванията за заемане на учителска
длъжност.
(3) Учебните часове, които са недостатъчни за откриване на работно място, може
да се възлагат като лекторски включително и на външни лица.
Чл. 10. (1) Преподавателската работа на педагогическите кадри в училищата се
планира през юни в списък-образец № 1, и се утвърждава от директора не по-късно от
30 септември след съгласуване с началника на инспектората по образование.
(2) Преподавателската работа на педагогическите кадри в детските градини и
обслужващите звена-извънучилищни педагогически учреждения, се планира съответно
в списък-образец № 2, и в списък-образец № 1а, и се утвърждава в срока по ал. 1 от:
1. директора на детската градина или обслужващото звено след съгласуване с
началника на регионалния инспекторат по образованието-когато се прилага системата
на делегираните бюджети;
2. началника на регионалния инспекторат по образование след съгласуване с
финансиращия орган-когато не се прилага системата на делегираните бюджети.
(3) Промени в разпределението на преподавателската работа през учебната
година се допускат:
1. при разформиране на паралелка или група в случаите, определени с
нормативен акт;
2. при прекратяване на трудовото правоотношение с учител;
3. когато се налага възстановяване от съда на незаконно уволнен служител;
4. когато се налага, поради заемането на длъжността "директор" от лице, чиято
професионална квалификация не позволява изпълнението на утвърдената норма за
преподавателска работа на директора;
5. при намаляване на числеността на персонала при условията и по реда на чл. 13.
(4) Промените по ал. 3 се утвърждават при условията и по реда на ал. 1 и 2.
Чл. 11. Когато през учебната година трудовото правоотношение с учител се
прекрати или при отсъствие на учител, новопостъпилият или заместващият учител
изпълнява оставащата част от годишната норма за преподавателска работа.

Раздел III
Численост на персонала
Чл. 12. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) Числеността на персонала се

утвърждава в списък-образец № 1, списък-образец № 2, и списък-образец № 1а, за
всяка учебна година от директора на училището, на детската градина или на
обслужващото звено в рамките на средствата по делегирания бюджет. За детските
градини и обслужващите звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети,
числеността на персонала се утвърждава от финансиращия орган.
(2) Числеността на персонала се определя, като приоритетно се осигуряват
работните места за педагогически специалисти, за да се гарантира изпълнението на
учебния план в училищата, дейностите по отглеждане, възпитание и обучение в

детските градини и педагогическите дейности в извънучилищните педагогически
учреждения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) При определяне и утвърждаване на числеността на
педагогическия персонал се спазват нормите за максималния брой работни места,
които може да бъдат разкрити за длъжността „главен учител" и „главен възпитател",
определени в приложение № 3.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Промени в числеността на
педагогическия персонал може да се извършват по време на цялата учебна година при
условията и по реда на чл. 10.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Промени в числеността и длъжностите
на непедагогическия персонал по изключение може да се извършват по време на
цялата учебна година.
Чл. 13. (1) Към първо число на всеки календарен месец директорите на детските
градини, на училищата или на обслужващите звена, които прилагат системата на
делегираните бюджети, са длъжни да установят дали имат просрочени финансови
задължения.
(2) Когато при условията на ал. 1 се установят просрочени задължения повече от
1/12 от утвърдения бюджет, в 7-дневен срок от установяването директорът уведомява
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и му предлага за утвърждаване
план за намаляване на разходите.
(3) При неутвърждаване на плана по ал. 2 или при повторно установяване на
просрочени задължения повече от 1/12 от утвърдения бюджет директорът предлага
нов план за намаляване на разходите, който задължително включва и намаление на
числеността на персонала.

Допълнителна разпоредба

§ 1. Персоналът за медицинското обслужване на детските градини, яслените
групи към тях и училищата се определя по ред, установен от министъра на
здравеопазването.

Заключителна разпоредба

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 42, ал. 3 от Закона за народната
просвета и отменя Наредба № 5 от 2002 г. за нормите за задължителна
преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на
народната просвета (обн., ДВ, бр. 51 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2004 г.).
Министър: Д. Вълчев

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 7
Минимална задължителна норма за преподавателска работа
(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.; предишно прил. 1 към чл. 3, ал. 6, бр. 17 от 2012 г.)
Длъжности

В т. ч.
Минимална норма
за задължителна индивидуална
преподавателска работа с деца
работа (часа)

1

Директор на детска градина, училище,
обслужващо звено

72

2.

Учителска длъжност в детска градина,
обединено детско заведение

2.1.

учителска длъжност в детска градина

30 седмично

2.2.

учителска длъжност по музика (по ритмика)

24 седмично

3.

Учителска длъжност в I-IV клас

21 седмично

4.

учителска длъжност по чужд език в I-IV клас

648 годишно

5.

Учителска длъжност в V-XI (XII, XIII) клас

5.1.

български език и литература, математика,
чужди езици, информатика, общотехнически и
специални учебни предмети

648 годишно

5.2.

физика, химия, биология, астрономия

684 годишно

5.3.

История, география, философия, музика,
корепетиция, изобразително изкуство,
физкултура (спорт), хореография

720 годишно

5.4.

труд и техника, технологии - при
непрофилирано обучение

792 годишно

5.5.

учебна практика, лабораторна практика,
кормилни упражнения, (управление на МПС и
др.)

864 годишно

5.6.

производствена практика,

18/24 седмично

5.7.

учителска длъжност: рехабилитатор на слуха и
говора, учител за подпомагане на зрително
затруднени деца, логопед и учител по
ориентиране и мобилност

21 седмично

6.

Учител-методик по:

6.1.

чужд език, професионално образование (когато 400 годишно
преподава по теория)

6.2

професионално образование (когато преподава 600 годишно
по практика)

7.

Учителска длъжност в извънучилищни
педагогически учреждения по:

7.1.

природо-математически дисциплини, приложно- 720 годишно
технически дисциплини, селскостопански
дисциплини, литературно творчество

7.2.

хуманитарни и обществени дисциплини

720 годишно

7.3.

изобразително изкуство, театрално изкуство,
танцово изкуство, музикално изкуство, кино- и

720 годишно

72

80

фотоизкуство
7.4.

лечебна физкултура, колективен спорт, туризъм 720 годишно

8.

Възпитателски длъжности, педагогически
съветник, ресурсни учители

9.

Ръководител на компютърен кабинет:

9.1

в училища с до 7 паралелки

360 годишно

9.2.

в училища с над 7 паралелки

288 годишно

10.

Ръководител на филиал в МУЦТПО

396 годишно

11.

Помощник-директор

11.1.

помощник-директор по учебната дейност,
216 годишно
помощник-директор по учебнопроизводствената дейност, помощник-директор
по спортна подготовка

30 седмично

Забележка. За минимална норма задължителна преподавателска работа за
учебните часове от свободноизбираемата подготовка се приема минималната норма за
учебния предмет с най-близко учебно съдържание.

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1
Коефициенти за привеждане на учебните часове по учебни предмети с
различна норма за задължителна преподавателска работа
Норма, която се
приравнява

Норма, към която се
приравнява

Коефициент на приравняване

648

648

1,00

648

684

0,95

648

720

0,90

648

792

0,82

648

864

0,75

684

648

1,06

684

684

1,00

684

720

0,95

684

792

0,86

684

864

0,79

720

648

1,11

720

684

1,05

720

720

1,00

720

792

0,91

720

864

0,83

792

648

1,22

792

684

1,16

792

720

1,10

792

792

1,00

792

864

0,92

864

648

1,33

864

684

1,26

864

720

1,20

864

792

1,09

864

864

1,00

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3
Норми за максималния брой работни места, които може да бъдат разкривани за длъжността „главен учител"
и „главен възпитател" (Ново - ДВ, бр. 4 от 2010 г.)
Звено от системата на народната
просвета

Мярка

Брой

Максимален брой работни места за
длъжността „главен учител“
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общият брой на работните места за длъжностите „главен учител“ и „главен
възпитател“ не може да надвишава 7 на сто от общия брой на работните
места, разкрити за длъжностите от педагогическия персонал в училището, с
изключение на директора и помощник-директорите
не се разкрива

не се разкрива
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1

общият брой на работните места за длъжностите „главен учител“ и „главен
възпитател“ не може да надвишава 7 на сто от общия брой на работните
места, разкрити за длъжностите от педагогическия персонал в
обслужващото звено, с изключение на директора и помощник-директорите

НАРЕДБА № 1 от 23 януари 2009 г.
за обучението на деца и ученици със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя държавното образователно изискване за
обучението на децата и учениците със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания.
Чл. 2. (1) Деца и ученици със специални образователни потребности са децата и
учениците с:
1. различни видове увреждания – сензорни, физически, умствени (умствена
изостаналост), множество увреждания;
2. езиково-говорни нарушения;
3. обучителни трудности.
(2) На децата и учениците със специални образователни потребности се осигурява
психолого-педагогическа подкрепа за:
1. коригиране и компенсиране на съответното увреждане, нарушение или
затруднение;
2. подпомагане в образователно-възпитателния процес за постигане на държавните
образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка или за учебното
съдържание;
3. стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална интеграция и
професионална реализация.
Чл. 3. (1) Децата и учениците със специални образователни потребности се
обучават и възпитават интегрирано в детските градини по чл. 18 от Закона за народната
просвета (ЗНП) и в училищата по чл. 26, ал. 1. т. 1-10 или т. 12 от ЗНП.
(2) Децата и учениците със специални образователни потребности може да се
обучават и възпитават в специалните детски градини и училища след изчерпване на
всички възможности за интегрирано обучение и възпитание в детските градини по чл. 18
от ЗНП и в училищата по чл. 26, ал. 1, т.1-10 или т. 12 от ЗНП.
(3) Децата и учениците със специфични обучителни трудности се обучават
интегрирано в детските градини и училищата в системата на народната просвета, като
получават психолого-педагогическа помощ от психолог и логопед.
(4) Децата и учениците с увреден слух, които са слухопротезирани, се обучават
интегрирано в детските градини и училищата в системата на народната просвета, като
получават специализирана помощ от рехабилитатор на слуха и говора или логопед и от
психолог.
Чл. 4. Децата и учениците с хронични заболявания, включително и със специални
образователни потребности, може да се обучават и възпитават в детските градини по чл.
18 от ЗНП и в училищата по чл. 26, ал. 1, т.1-10 или т. 12 от ЗНП или в специални детски
градини и в специални училища, при условията и по реда на тази наредба.
Чл. 5. Обучението и възпитанието на децата и учениците със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания се осъществява по: програмите
за предучилищно възпитание и подготовка; учебния план и учебните програми на
училището; индивидуални образователни програми; индивидуални програми за ранно
въздействие и ранна рехабилитация за децата с нарушено зрение и за децата с увреден
слух; учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с увреден
1

слух и за децата и учениците с нарушено зрение.
Чл. 6. (1) Интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците се
организира и осъществява от детската градина или училището съвместно със съответния
ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и
ученици със специални образователни потребности.
(2) Интегрираното обучение и възпитание на децата и учениците със специални
образователни потребности се осъществява съвместно с децата в групата в детската
градина или с учениците в паралелката в училището с помощта на ресурсни учители и
други специалисти от ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и
възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.
(3) С децата и учениците със специални образователни потребности, които се
обучават и възпитават интегрирано, може да се осъществява и индивидуална, и групова
работа в стая, оборудвана с технически средства и дидактически пособия, в кабинета на
рехабилитатора и в логопедичния кабинет.
(4) В процеса на интегрирането на децата и учениците със специални
образователни потребности ресурсните центрове по ал. 1 осъществяват консултативни,
образователно-възпитателни, рехабилитационни и координиращи дейности.
Чл. 7. За обучението и възпитанието на децата и учениците със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания се осигурява подкрепяща
среда, която включва:
1. достъпна архитектурна среда съгласно изискванията на Наредба № 6 от
26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (обн., ДВ, бр.
109 от 2003 г.);
2. екипи от специалисти, в които в зависимост от потребностите на децата и
учениците се включват учители – специални педагози, ресурсни учители, психолози,
логопеди, рехабилитатори на слуха и говора и други, както и родителите, настойниците
или попечителите на децата и учениците със специални образователни потребности. За
децата и учениците със специални образователни потребности, които са настанени в
специализирана институция за деца, в екипа се включва и специалист, определен от
директора на тази институция;
3. диагностична, консултативна и рехабилитационна дейност;
4. специални учебно-технически средства и апаратура, дидактически материали,
учебни помагала, специализирани софтуери и други;
5. индивидуални образователни програми;
6. учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с
увреден слух – индивидуално формиране и развитие на устната реч, развитие на речта,
музикални стимулации, фонетична ритмика и моторика, реч и предметна дейност;
7. учебни програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с
нарушено зрение – по зрително подпомагане, ориентиране и мобилност и полезни умения.
Чл. 8. (1) Децата и учениците със специални образователни потребности, които се
обучават по индивидуални образователни програми, но постигат държавните
образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за учебното
съдържание продължават обучението си по програмите на съответната детска градина или
по училищния учебен план и учебните програми на съответното училище, и получават
удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас или документ за
завършен клас, етап или степен на образование съгласно държавното образователно
изискване за документите за системата на народната просвета.
(2) Учениците със специални образователни потребности, които са завършили
обучението си за етап или степен на образование по индивидуални образователни
програми, но не са постигнали държавното образователно изискване за учебното
съдържание, получават удостоверение за завършен клас, а завършилите ХІІ клас –
удостоверение за завършен гимназиален етап, съгласно държавното образователно
изискване за документите за системата на народната просвета.
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Чл. 9. Директорите на специалните детски градини и на специалните училища не
приемат за обучение деца и ученици със специални образователни потребности и/или с
хронични заболявания, които не са включени в списъка по чл. 22, ал. 8.
Чл. 10. Документацията, свързана с обучението на децата и учениците със
специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, се определя и води
съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната
просвета.
Чл. 11. (1) Министерството на образованието и науката поддържа база данни за
децата и учениците със специални образователни потребности и/или с хронични
заболявания, които се обучават интегрирано или в специални детски градини и специални
училища.
(2) В базата данни се съдържа информация за имената на децата или учениците,
здравословното им състояние и детската градината или училището, в което се обучават.
При обработването на информацията се спазват изискванията на Закона за защита на
личните данни.
(3) В 7-дневен срок от записването на дете или ученик със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания директорът на детската градина
или училището уведомява началника на регионалния инспекторат по образованието.
(4) Три пъти годишно – до 31 октомври, до 28 февруари и до 30 юни, началникът
на регионалния инспекторат по образованието изпраща в Министерството на
образованието и науката обобщена информация по ал. 2 за детските градини и училищата
от съответната област.
Глава втора
КОМПЛЕКСНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Чл. 12. Комплексното педагогическо оценяване на децата и учениците със
специални образователни потребности се извършва от екипа към регионалния
инспекторат по образованието и от екипите в детските градини и в училищата, в които се
обучават децата и учениците със специални образователни потребности.
Чл. 13. (1) Основната цел на комплексното педагогическо оценяване от екипа към
регионалния инспекторат по образованието е да се извърши първична оценка на общото
развитие на детето или ученика, въз основа на която да се препоръча видът и формата на
обучение.
(2) Основната цел на комплексното педагогическо оценяване от екипа в детската
градина или училището, в което се обучава детето или ученикът, е задълбочено оценяване
на образователните потребности за установяване на възможностите му за обучение по
учебни планове и учебни програми в съответствие с индивидуалното развитие.
Чл. 14. Комплексното педагогическо оценяване е насочено към определяне на:
1. интелектуалните и когнитивните способности;
2. езиково-говорните умения;
3. моторно-двигателните умения;
4. уменията за самостоятелен и независим живот;
5. формите за обучение и общуване на детето или ученика в зависимост от
увреждането, нарушението или затруднението;
6. потенциалните способности и индивидуалните образователни потребности;
7. основните цели и задачи на обучението и развитието, свързани с възможностите
и потребностите на детето или ученика;
8. специалните методи и средства за постигане на целите и задачите;
9. индивидуалния подход в психосоциалната рехабилитация;
10. необходимите специалисти за работа с детето или ученика;
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11. ролята на родителите, настойниците, попечителите или директорите на
специализираните институции за деца в образователно-възпитателния процес на детето
или ученика.
Чл. 15. (1) Комплексното педагогическо оценяване се извършва по предварително
определени от екипите по чл. 13, ал. 1 и 2 график, методика и процедура.
(2) Екипът към регионалния инспекторат по образованието и в детската градина и
училището преди провеждането на комплексното педагогическо оценяване предоставят на
родителя, настойника, попечителя или на директора на специализирана институция за
деца информация в достъпна за тях форма за целите, методиката, процедурата, както и за
графика и продължителността на оценяването.
Чл. 16. Комплексното педагогическо оценяване на дете или ученик със специални
образователни потребности, което не владее български език, се извършва на майчиния му
език, като за целта се осигурява преводач.
Чл. 17. (1) За извършване на комплексното педагогическо оценяване се представят
следните документи:
1. молба от родителя, настойника, попечителя или от директора на специализирана
институция за деца, в която детето е настанено;
2. медицински документ, издаден от съответния лекар специалист или от лекарска
консултативна комисия, специализирана по профила на заболяването или от териториална
експертна лекарска комисия, с приложени резултати от проведени медицински
консултации и изследвания в зависимост от вида увреждане или нарушение;
3. психолого-педагогическа характеристика на детето от учителите на група в
детската градина или на ученика - от класния ръководител в училището или от екипа,
отговорен за изпълнението на индивидуалния план за грижа, за децата и учениците със
специални образователни потребности, настанени в специализирани институции за деца;
4. удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас,
удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на
основно образование, свидетелство за основно образование;
5. творчески работи на детето или ученика, писмени работи, рисунки и други
материали.
(2) Директорът на съответната детска градина, училище или специализирана
институция за деца е длъжен да осигури изготвянето на психолого-педагогическата
характеристика по ал.1, т. 3 при поискване от родител, настойник или попечител.
(3) Екипите по чл. 13, ал. 1 и 2 може да изискват и други документи по своя
преценка.
Глава трета
ПОДКРЕПЯЩА СРЕДА
Раздел І
Екип за комплексно педагогическо оценяване към
регионалния инспекторат по образованието
Чл. 18. (1) Екипът за комплексно педагогическо оценяване към регионалния
инспекторат по образованието се формира и осъществява дейността си съгласно чл. 6а от
Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.).
(2) В постоянния състав на екипа по ал. 1, освен експерт от регионалния
инспекторат по образованието, се включват ресурсен учител, логопед, рехабилитатор на
слуха и говора и психолог от съответния ресурсен център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности, учител от детска градина, от общообразователно или професионално
училище, учител - специален педагог от специално училище, както и лекар от съответния
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регионален център по здравеопазване.
(3) Специалистите по ал. 2 се включват в състава на екипа от началника на
регионалния инспекторат по образованието по писмено предложение на ръководителите
на съответните институции.
(4) В дейността по комплексно педагогическо оценяване участва и представител на
отдел „Закрила на детето” по писмено предложение на директора на дирекция “Социално
подпомагане”. На представителя на отдел „Закрила на детето” се предоставя график на
заседанията на екипа по ал. 1.
Чл. 19. (1) Екипът по чл. 18, ал. 1 заседава целогодишно.
(2) Заседанията на екипа се извършват в съответствие с годишен план, утвърден от
началника на регионалния инспекторат по образованието.
(3) Заседанията на екипа се провеждат в ресурсния център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности или в друго място с достъпна архитектурна среда, предварително определено
от началника на регионалния инспекторат по образованието.
(4) Заседание на екипа се организира за оценяване на не повече от 10 деца и
ученици със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.
(5) Заседанията на екипа са редовни, ако присъстват всички членове. Решенията се
взимат с пълно мнозинство.
(6) За всяко заседание се съставя протокол, подписан от председателя и от всички
членовe на екипа.
Чл. 20. (1) Екипът по чл. 18, ал. 1 извършва първична оценка на общото развитие
на детето или ученика и отразява заключението си в карта (Приложение № 1). Картата за
първична оценка съдържа и препоръка за интегрирано обучение или за обучение в
специална детска градина или в специално училище, както и препоръки за ресурсното
подпомагане.
(2) Родителят, настойникът или попечителят на детето и ученика, или директорът
на специализираната институция за деца се запознават със заключението и препоръката по
ал. 1, което се удостоверява с подписа им.
(3) В случаите на несъгласие на родителя, настойника или попечителя или на
директора на специализираната институция за деца със заключението и/или препоръката
по ал. 1, началникът на регионалния инспекторат по образованието писмено уведомява
съответния отдел за закрила на детето с цел осигуряване на най-добрия интерес на детето
или ученика, както и експертната комисия по чл. 22, ал. 5.
Чл. 21. (1) Екипът по чл. 18, ал. 1 приема и разглежда следните документи на деца
и ученици с хронични заболявания:
1. молба от родителя, настойника или попечителя или от директора на
специализирана институция за деца, в която детето или ученикът са настаненени;
2. удостоверение за раждане и лична карта на ученика;
3. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска
консултативна комисия или от териториална експертна лекарска комисия с приложени
лична амбулаторна карта, съдържаща необходимите изследвания, консултации, епикризи
и други, които удостоверяват заболяването;
4. удостоверение за завършена подготвителна група/подготвителен клас,
удостоверение за завършен първи клас, удостоверение за завършен начален етап на
основно образование, свидетелство за основно образование.
(2) Екипът по чл. 18, ал. 1 може да изисква и други документи по своя преценка.
(3) Въз основа на документите по ал. 1 екипът по чл. 18, ал. 1 препоръчва или не
препоръчва обучение в оздравителна детска градина или оздравително училище.
(4) Началникът на регионалния инспекторат по образованието уведомява родителя,
настойника или попечителя или директора на специализираната институция за деца, в
която детето е настанено, за решението на екипа по чл. 18, ал. 1 в 7-дневен срок от
получаване на протокола от заседанието.
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Чл. 22. (1) В 7-дневен срок от всяко заседание екипът по чл. 18, ал. 1 представя на
началника на регионалния инспекторат по образованието протокола по чл. 19, ал. 6, към
който се прилагат картите за първична оценка на децата или учениците със специални
образователни потребности, както и документите на децата и учениците с хронични
заболявания.
(2) Два пъти годишно – до 31 март и до 31 октомври, началникът на регионалния
инспекторат по образованието изпраща в Министерството на образованието и науката
списък на децата и учениците, за които екипът по чл. 18, ал. 1 е направил препоръка за
обучение в специални детски градини и в специални училища.
(3) При неотложни случаи, въз основа на мотивирано предложение на екипа за
комплексно педагогическо оценяване, началникът на регионалния инспекторат по
образованието може да изпрати и след сроковете по ал. 2 допълнителен списък на деца и
ученици, за които е направена препоръка за обучение в специални детски градини и в
специални училища.
(4) Към списъците по ал. 2 и ал. 3 се прилагат всички документи по чл. 17 и чл. 21,
както и картите за първична оценка на общото развитие на децата и учениците.
(5) Министърът на образованието и науката определя със заповед експертна
комисия, която извършва преглед и анализ на представените документи по ал. 4. В състава
на комисията се включват и външни експерти – психолог, логопед, специален педагог,
лекар и други.
(6) При необходимост експертната комисия може да извърши ново оценяване на
образователните потребности на децата или учениците от списъка по ал. 2 и 3. Новото
оценяване се извършва в съответния регионален инспекторат по образованието.
(7) Експертната комисията изготвя мотивирано предложение до министъра на
образованието и науката за децата или учениците със специални образователни
потребности от списъка по ал. 2 и 3, които може да се насочат за интегрирано обучение и
за децата или учениците, които да се насочат към обучение в специална детска градина и в
специално училище, както и за децата и учениците с хронични заболявания, които може
да се насочат за обучение в оздравителни детски градини или оздравителни училища.
(8) Списъкът на децата или учениците със специални образователни потребности,
които може да се приемат за обучение в специална детска градини и в специално
училище, както и на децата и учениците с хронични заболявания, които може да се
насочат за обучение в оздравителни детски градини или оздравителни училища, се
утвърждава от министъра на образованието и науката в 3-месечен срок от постъпване на
списъка по ал. 2 или ал. 3 и документите по ал. 4.
(9) Списъкът по ал. 8 се изпраща на началника на регионалния инспекторат по
образованието, заедно с всички документи по ал. 4.
(10) Децата или учениците със специални образователни потребности, които не са
включени в списъка по ал. 8, се насочват от екипа по чл. 18, ал. 1 към интегрирано
обучение.
(11) Децата или учениците с хронични заболявания, които не са включени в
списъка по ал. 8, постъпват в избрано от тях училище по чл. 26, ал. 1, т. 1-10 или т. 12 от
ЗНП съобразно личните си предпочитания и възможности.
Чл. 23. (1) Заключението и/или препоръката по чл. 20, ал.1 и препоръката по чл. 21,
ал. 3 може да бъдат оспорени пред министъра на образованието и науката от родителя,
настойника или попечителя или от директора на специализирана институция за деца в 10дневен срок от уведомяването.
(2) Министерството на образованието и науката служебно изисква цялата
документация по случая от началника на регионалния инспекторат по образованието.
(3) Документите по ал. 2 се разглеждат в сроковете и по реда на чл. 22.
(4) Експертната комисия по чл. 22, ал. 5 потвърждава или отхвърля заключението
или препоръката на екипа по чл. 18, ал. 1. Когато препоръката или заключението бъдат
отхвърлени, експертната комисия изготвя нова препоръка или заключение.
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(6) Когато решението на експертната комисия по чл. 22, ал. 5 съдържа препоръка за
обучение в специална детска градина или в специално училище, детето или ученикът се
включват в списъка по чл. 22, ал. 8.
Чл. 24 (1) Началникът на регионалния инспекторат по образованието утвърждава
със заповед списък на децата или учениците със специални образователни потребности,
които може да се приемат за интегрирано обучение в детските градини и училищата от
съответната област.
(2) Началникът на регионалния инспекторат по образованието изпраща списъка по
ал. 1 в Министерството на образованието и науката в сроковете по чл. 11, ал. 4.
Раздел ІІ
Екип в детската градина и училището, в които се обучават и възпитават деца и
ученици със специални образователни потребности
Чл. 25 (1) Екипът в детската градина и училището извършва комплексно
педагогическо оценяване след постъпването на децата и учениците със специални
образователни потребности в детските градини и училищата и подпомага обучението и
възпитанието им.
(2) Комплексното педагогическо оценяване се извършва съгласно количествени и
качествени показатели, установени чрез формални и неформални процедури –
стандартизирани психологически тестове, анкети, интервюта и други диагностични
методи.
Чл. 26. (1) Екипът за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици
със специални образователни потребности се назначава не по-късно от 1 септември със
заповед на директора на детската градина или училището за срок от една учебна година и
със състав, определен в чл. 37, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета.
(2) Екипът по ал. 1 има следните функции:
1. осигурява необходимите дидактически и тестови материали за комплексното
педагогическо оценяване в специално обзаведена за целта стая;
2. проучва документите на децата и учениците с дадените препоръки за вида и
формата на обучение;
3. при необходимост определя и изисква допълнителни документи на децата и
учениците със специални образователни потребности;
4. провежда оценяването на образователните потребности, като всеки от членовете
на екипа работи индивидуално и изготвя писмен доклад за всяко дете или ученик, който
се представя на председателя на екипа след приключване на оценяването;
5. изготвя становището си и попълва карта за оценката за всяко дете или ученик на
съвместно заседание с всички членове на екипа. Към картата се прилагат писмените
доклади на членовете на екипа;
6. разработва в началото на учебната година индивидуални образователни
програми за съответната учебна година съвместно с учителите на съответната група в
детската градина, с класния ръководител в училището, с възпитателя на група, с
психолога, с рехабилитатора, с логопеда, с родителя, настойника или попечителя и със
специалиста, определен от директора на специализираната институция за деца;
7. проследява динамиката в развитието на детето или ученика и изпълнението на
индивидуалната образователна програма в края на всеки учебен срок и изготвя писмен
доклад до директора на детската градина или училището за резултатите от обучението и
възпитанието;
8. внася промени в индивидуалната образователна програма на детето или ученика
в зависимост от резултатите от оценяването в процеса на обучението и динамиката в
развитието му;
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9. представя чрез директора на детската градина или училището на екипа за
комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието
списък с приетите деца и ученици за всяка учебна година за интегрирано обучение или за
обучение и възпитание в специални детски градини и училища, както и писмен доклад за
дейността си в края на всеки учебен срок;
10. извършва консултативна дейност с всички деца и ученици в групата или
паралелката, в които са интегрирани деца и ученици със специални образователни
потребности;
11. извършва консултативна дейност с родителите, настойниците, попечителите
или директорите на специализираните институции за деца, както и с учителите;
12. въз основа на получена информация от учителите и след получено съгласие на
родителите, настойниците, попечителите или директорите на специализираните
институции за деца извършва комплексно педагогическо оценяване на други деца и
ученици, които изостават в обучението си;
(3) Екипът по ал. 1 работи целогодишно по график, приет с решение на
педагогическия съвет и утвърден от директора на детската градина или училището.
(4) Заседанията на екипа са редовни, когато присъстват всички членове. Решенията
се взимат с пълно мнозинство.
Чл. 27. В случаите по чл. 26, ал. 2, т. 12, когато родителят, настойникът,
попечителят или директорът на специализираната институция за деца не представи
писмено съгласие за оценяване на детето или ученика с цел осигуряване на психологопедагогическа подкрепа, екипът изпраща чрез директора на детската градина или
училището уведомително писмо до съответния отдел за закрила на детето за осигуряване
спазването на най-добрия интерес на детето или ученика.
Чл. 28. (1) В комплексното педагогическо оценяване и в подпомагането на
обучението и възпитанието на децата и учениците със специални образователни
потребности се включват и логопедите от логопедичните кабинети и от логопедичните
центрове.
(2) Логопедите по ал. 1 извършват диагностична, корекционна, рехабилитационна
и консултативна дейност.
(3) Дейностите по ал. 2 се извършват в извънучебно време.
(4) Логопедите по ал. 1 координират дейността си с ресурсните центрове за
подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности и работят в сътрудничество с тях.
Чл. 29. (1) Логопедите от логопедичните кабинети и от логопедичните центрове в
началото на всяка учебна година извършват оценка на езиково-говорното развитие на
децата от детските градини и на учениците до IV клас от училищата в района, на чиято
територия се намира кабинетът или центърът.
(2) Сведения за ученици с езиково-говорни нарушения от V до VIII клас логопедите
по ал. 1 получават от класния ръководител, от ресурсния учител, от медицинското лице в
училището или в специализираната институция за деца.
Чл. 30. (1) След приключване на оценяването на езиково-говорното развитие на
децата и учениците логопедите от логопедичните кабинети и от логопедичните центрове
изпращат информация за резултатите от оценката до председателите на екипите за
комплексно педагогическо оценяване към регионалния инспекторат по образованието и в
детската градина или училището и до директора на ресурсния център за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности.
(2) Логопедите от логопедичните кабинети и от логопедичните центрове изпращат
в края на всеки учебен срок информация до лицата по ал. 1 за резултатите от коригирането
на езиково-говорните нарушения на децата и учениците.
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Раздел ІІІ
Индивидуална образователна програма
Чл. 31. (1) Индивидуалната образователна програма се разработва от екипа по чл.
25 и има за цел да подпомогне детето или ученика със специални образователни
потребности за:
1. усвояване на знания и умения за постигане на държавните образователни
изисквания за предучилищното възпитание и подготовка или за учебното съдържание в
съответствие с индивидуалните им потребности и потенциалните възможности;
2. стимулиране на цялостното развитие на детето или ученика;
3. усвояване на специфични знания и умения в зависимост от увреждането или
нарушението;
4. развитие на социалните умения за самостоятелен и независим живот с оглед на
успешна социална интеграция и професионална реализация.
(2) Индивидуалната програма включва конкретни задачи в рамките на учебните
програми по един или повече учебни предмети от учебния план.
Чл. 32. Индивидуалната образователна програма се разработва в съответствие със
следните основни принципи:
1. спазване на правата на детето или ученика;
2. индивидуален подход при планиране на дейностите с акцент върху
способностите, уменията и силните страни на детето или ученика;
2. комплексно въздействие на планираните дейности;
3. екипност при изпълнението на програмата;
4. поетапност на планираните дейности;
5. приемственост и системност на планираните дейности;
6. осигуряване на съгласие и възможност за избор от детето, ученика и неговото
семейство въз основа на предварително предоставена информация за планираните
дейности.
Чл. 33. Индивидуалната образователна програма включва следните раздели:
1. потенциални възможности и потребности на детето или ученика на базата на
извършената оценка по чл. 26, ал. 2, т. 5;
2. основни цели и задачи на обучението, възпитанието и развитието, свързани с
възможностите и потребностите на детето или ученика;
3. специални методи и средства за постигане на поставените цели и задачи;
4. области, в които се планират конкретни дейности за постигане на поставените
цели и задачи;
5. критерии за определяне на постигнатия напредък в обучението, възпитанието и
развитието;
6. оценъчна скала за равнището на усвоените знания, умения и компететности,
когнитивното развитие, езиково-говорното развитие и комуникативните умения,
емоционалните, характеровите и поведенческите особености в съответствие с вида и
степента на увреждането, нарушението или затруднението;
7. постигнати резултати във всяка от определените области;
8. предложения за промени в програмата в резултат от обучението, възпитанието и
развитието на детето или ученика.
Чл. 34. В индивидуалните образователни програми за деца и ученици с множество
увреждания се акцентира върху следните области: общо моторно развитие (фини и груби
моторни умения), самообслужване, когнитивни умения, езиково-говорно развитие и
комуникация, социални умения, художествена дейност, трудова терапия, учебна дейност.
Чл. 35. Индивидуалната образователна програма се разработва в съответствие с
примерна рамка на индивидуална образователна програма на дете или ученик със
специални образователни потребности (Приложение № 2).
Чл. 36. Координирането на дейностите по индивидуалната образователна програма
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на дете или ученик със специални образователни потребности се осъществява от
ресурсния учител.
Чл. 37. (1) Оценяването на постиженията по индивидуалната образователна
програма на дете или ученик със специални образователни потребности се осъществява в
съответствие с критериите по чл. 33, т. 5.
(2) Постиженията на учениците със специални образователни потребности по
индивидуалните образователни програми се оценяват с оценки с качествен и количествен
показател.
(3) Отчитането на резултатите по индивидуалната образователна програма се
осъществява от екипа по чл. 25 в съответствие със сроковете, определени в програмата.
Раздел ІV
Учебни програми по специалните учебни предмети за обучение на
деца и ученици с увреден слух и на деца и ученици с нарушено зрение
Чл. 38. (1) Учебните програми по специалните учебни предмети за децата и
учениците с увреден слух имат за цел да подпомогнат цялостното развитие на децата и
учениците с увреден слух, като съдействат за постигане на слухова и речева абилитация и
рехабилитация и за формиране на умения за самостоятелен и независим живот чрез
средствата на тоталната комуникация.
(2) Учебните програми по ал. 1 са насочени към практическото овладяване на езика
и се изпълняват в различни форми на работа (индивидуални и групови), и в часовете по
различни учебни предмети с помощта на учител – специален педагог за деца с увреден
слух (рехабилитатор на слуха и говора), който координира и дейността на всички учители,
работещи с децата и учениците с увреден слух.
(3) Чрез учебните програми по ал. 1 се постига:
1. формиране на потребност от говорно общуване и изява;
2. изграждане на умения за използване на остатъчния слух и за развитие на
слуховото внимание и слуховото възприятие;
3. формиране на умения за полисензорно възприемане на чужда реч;
4. създаване на потребност за непрекъснато обогатяване на речниковия фонд;
5. развитие на психичните процеси;
6. осигуряване на необходимите условия за създаване и развитие на умения,
интереси и усъвършенстване на способностите.
Чл. 39. (1) Учебните програми по специалните учебни предмети за децата и
учениците с нарушено зрение имат за цел да подпомогнат цялостното развитие на децата
и учениците с нарушено зрение, като съдействат за компенсация на слепотата и слабото
зрение и за формиране на умения за самостоятелен и независим живот.
(2) Учебните програми по ал. 1 по отношение на зрителното подпомагане са
насочени към:
1. формиране на елементарни зрителни умения;
2. формиране на зрителни умения върху мултисензорна основа;
3. обучение за използване на оптични средства.
(3) Учебните програми по ал. 1 по отношение на ориентирането и мобилността са
насочени към:
1. развитие на функциите на запазените анализатори;
2. обучение за мобилност в малко пространство;
3. обучение за мобилност в голямо пространство.
(4) Учебните програми по ал. 1 по отношение на полезните умения са насочени
към:
1. формиране на общопознавателни умения;
2. формиране на всекидневни умения;
3. формиране на социални умения.
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Чл. 40. Учебните програми по чл. 38 и чл. 39 се разработват в съответствие със
следните основни принципи:
1. гъвкавост на програмите;
2. качество на обучението;
3. баланс между знанията и уменията по учебните предмети и уменията за
самостоятелен и независим живот;
4. партньорство между учителите по различните учебни предмети, както и между
учител-ученик и учител-родител;
5. приложимост на програмите.
Чл. 41. Учебните програми по чл. 38 и чл. 39 се утвърждават от министъра на
образованието и науката.
Глава четвърта
ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И/ИЛИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
В СПЕЦИАЛНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА
Чл. 42. (1) Специалните детски градини и специалните училища функционират
като институции във връзка и взаимодействие с другите детски градини, училища и
обслужващи звена в системата на народната просвета, със специализираните институции
за деца, с родителите, настойниците или попечителите и с обществото.
(2) Дейността на специалните детски градини и на специалните училища е
насочена към:
1. обучение и възпитание, осигуряващо успешна социална интеграция и
професионална реализация на децата и учениците със специални образователни
потребности и/или с хронични заболявания;
2. подготовка за интегриране на децата и учениците със специални образователни
потребности в общообразователна среда;
3. ресурсно подпомагане на интегрираните деца и ученици със специални
образователни потребности и/или с хронични заболявания.
Чл. 43. (1) Обучението и възпитанието на децата с нарушено зрение и на децата с
увреден слух от 0 до 6 години се осъществява съгласно изискванията на Наредба № 4 от
18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.) и по
индивидуални програми за ранно въздействие и ранна рехабилитация, утвърдени
съответно от директорите на училищата за деца с нарушено зрение и на училищата за деца
с увреден слух или от директорите на детските градини за деца с увреден слух.
(2) Обучението и възпитанието на учениците с нарушено зрение и на учениците с
увреден слух в специалните училища се осъществява в съответствие със:
1. специални учебни планове съгласно държавното образователно изискване за
степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, утвърдени от
министъра на образованието и науката;
2. учебни програми съгласно държавното образователно изискване за учебното
съдържание или по индивидуални образователни програми;
3. учебни програми по специалните учебни предмети, утвърдени от министъра на
образованието и науката;
4. специални учебници и учебни помагала, утвърдени от министъра на
образованието и науката, в т.ч. адаптирани учебници и учебни помагала с брайлов и с
увеличен плоско-печатен шрифт;
5. учебни планове и програми за професионално образование и обучение съгласно
държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение и за
придобиването на квалификация по професии.
Чл. 44. (1) Обучението и възпитанието на децата с умствена изостаналост в
специалните детски градини се осъществява само по индивидуални образователни
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програми, разработени в съответствие с Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно
възпитание и подготовка.
(2) Обучението и възпитанието на учениците с умствена изостаналост в помощните
училища се осъществява по специални учебни планове, разработени в съответствие с
държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план, за професионалното образование и обучение, за придобиването
на квалификация по професии, утвърдени от министъра на образованието и науката, както
и по индивидуални образователни програми.
Чл. 45. (1) Обучението и възпитанието на децата с хронични заболявания в
специалните детски градини се осъществява в съответствие с Наредба № 4 от 18.09.2000 г.
за предучилищно възпитание и подготовка.
(2) Обучението и възпитанието на учениците с хронични заболявания в
оздравителните училища се осъществява в съответствие с държавните образователни
изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, за
учебното съдържание, за професионалното образование и обучение, за придобиването на
квалификация по професии.
Чл. 46. Обучението и възпитанието на учениците с хронични заболявания в
болничните училища се осъществява по:
1. специален учебен план, утвърден от министъра на образованието и науката в
съответствие с държавното образователно изискване за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план;
2. учебни програми съгласно държавното образователно изискване за учебното
съдържание.
Чл. 47. (1) В специалните детски градини и в специалните училища за деца и
ученици с нарушено зрение, с увреден слух и с умствена изостаналост може да се
формират групи или паралелки за деца или ученици с множество увреждания.
(2) В специалните училища за ученици с нарушено зрение и за ученици с увреден
слух, както и в оздравителните училища, може да се откриват паралелки за
професионално образование и обучение, при условие че в същото населено място, в което
е разположено специалното училище няма училище, което да осъществява обучение по
същата професия.
(3) В помощните училища може да се откриват паралелки за обучение по част от
професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална
квалификация за ученици, завършили VIII клас на тези училища.
(4) В училищата за деца и ученици с нарушено зрение и с увреден слух може да се
откриват и профилирани паралелки по изкуства и спорт.
Чл. 48. (1) Обучението в помощните училища се организира за ученици с умерена
и с тежка умствена изостаналост, както и с множество увреждания, от I доVIII клас.
(2) Учениците в помощните училища не повтарят класа.
(3) Помощните училища по ал. 1 организират обучение и за учениците с умствена
изостаналост до 16-годишна възраст, настанени в домовете за деца и младежи с умствена
изостаналост.
(4) Обучението на учениците с умствена изостаналост до 16-годишна възраст,
настанени в домовете за деца и младежи с умствена изостаналост, може да се провежда и
в самия дом след предварително съгласуване с регионалния инспекторат по образованието
и с директора на дома за деца и младежи с умствена изостаналост.
Чл. 49. Учениците, завършили VIII клас на помощно училище, могат да продължат
обучението си в IX клас на училища, които организират професионално обучение по част
от професия или по професия за придобиване на първа степен на професионална
квалификация, или в IX клас на непрофилирани паралелки в средни общообразователни
училища или гимназии по индивидуална образователна програма.
Чл. 50. (1) В училищата за деца и ученици с нарушено зрение могат да се обучават
и възпитават:
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1. деца и ученици с тотална слепота със зрителна острота 0;
2. деца и ученици с перцепция на светлина (светлоусещане) със зрителна острота от
0 до 0,01;
3. частично виждащи деца и ученици със зрителна острота от 0,01 до 0,04 с
корекция на по-добре виждащото око и зрително поле до 10 градуса;
4. слабовиждащи деца и ученици със зрителна острота между 0,05 и 0,2 на по-добре
виждащото око или зрително поле до 20 градуса;
5. деца и ученици, които имат по-висока зрителна острота от 0,2, но съществува
увреждане на други зрителни функции, като: рязко стеснено полезрение, силно увредено
цветоусещане или очно заболяване, злокачествено късогледство, дегенериране на
ретината, глаукома, поради което зрението прогресивно намалява;
6. деца и ученици с нарушено зрение, с множество увреждания, сляпо-глухи, чиято
зрителна острота и зрително поле не позволяват да се обучават в други специални
училища.
(2) В училищата по ал. 1 се открива и подготвителен клас за деца на 6-годишна
възраст.
(3) В подготвителен клас могат да се включат и деца на 5-годишна възраст по
желание на родителите и при условията и по реда на глава трета, раздел І.
Чл. 51. Учителите – специални педагози, на зрително затруднените деца и ученици
в училищата по чл. 50, ал. 1 могат да работят с деца и ученици с нарушено зрение, които
се обучават и възпитават интегрирано в детските градини по чл. 18 и в училищата по чл.
26, ал. 1, т.1-10 или т. 12 от Закона за народната просвета.
Чл. 52. (1) Децата и учениците с увреден слух с долна граница на загуба на слуха
над 30 dB могат да се обучават и възпитават в детски градини и училища за деца и
ученици с увреден слух.
(2) В училищата по ал. 1 се откриват подготвителни класове за деца с увреден слух.
Чл. 53. Рехабилитаторите на слуха и говора в училищата по чл. 52, ал. 1 могат да
работят с деца и ученици с увреден слух, които се обучават и възпитават интегрирано в
детските градини по чл. 18 и училищата по чл. 26, ал. 1, т.1-10 или т. 12 от Закона за
народната просвета.
Чл. 54. (1) За ресурсното подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на
деца и ученици с нарушено зрение или с увреден слух училищата по чл. 50, ал. 1 и чл. 52,
ал. 1 осъществяват следните дейности:
1. ранно въздействие и ранна рехабилитация;
2. обучение по специалните учебни предмети на интегрираните ученици с
нарушено зрение или с увреден слух;
3. краткосрочни специализирани практически обучения за интегрираните деца и
ученици с нарушено зрение или с увреден слух;
4. подпомагане на интегрирани деца и ученици с нарушено зрение или с увреден
слух по учебните предмети от учебния план на училището, в което се обучават;
5. консултации на интегрирани деца и ученици с нарушено зрение или с увреден
слух и на техните родители, настойници, попечители или директори на специализирани
институции за деца;
6. краткосрочни специализирани практически обучения за учители от детските
градини и училищата, в които се осъществява интегрирано обучение и възпитание, и за
ресурсни учители;
7. разработване и осигуряване на специални дидактични материали, помагала,
пособия и други за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици с нарушено
зрение или с увреден слух; учебници, помагала, материали с брайлов и уголемен плоскопечатен шрифт и други за интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици с
нарушено зрение.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1-6 се провеждат по график, утвърден от директора на
училището за деца с нарушено зрение или на училището за деца с увреден слух.
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(3) Графикът по ал. 2 се съгласува с финансиращия орган, с директора на
училището, в което се обучават интегрирано децата и учениците с нарушено зрение или с
увреден слух, и с регионалния инспекторат по образованието.
Чл. 55. (1) Децата с хронични заболявания могат да се обучават и възпитават в
оздравителни детски градини, а учениците - в оздравителни или в болнични училища за
лечебно-възстановителна дейност.
(2) В детските градини и училищата по ал. 1 се обучават и възпитават деца и
ученици със среднотежки, компенсирани и реконвалесцентни форми на съответното
хронично заболяване, само ако те възпрепятстват обучението им в детските градини по чл.
18 и в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 1- 10 или т. 12 от ЗНП.
(3) Дневният режим, организацията на обучението, извънкласните и
извънучилищните дейности в детските градини и училища по ал. 1 се съобразяват с
профила на заболяването.
Чл. 56. (1) В болничните училища могат да се обучават ученици, настанени в
лечебни заведения за болнична помощ.
(2) Учениците от болничните училища се включват в учебен процес по преценка на
лекуващия лекар.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. „Специализирани институции за деца” по смисъла на тази наредба са
институциите за предоставяне на социални услуги за деца по смисъла на чл. 36, ал. 3, т. 1
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ( обн., ДВ, бр. 133 от 1998
г.), както и домовете за медико-социални грижи за деца по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в сила на тази наредба към регионалните
инспекторати по образованието се създават експертни комисии, които извършват преглед
и анализ на документите на децата и учениците, записани преди учебната 2008/2009
година в специалните детски градини и в специалните училища в съответната област.
(2) Съставът на експертната комисия по ал. 1 се определя със заповед на началника
на регионалния инспекторат по образованието и включва психолог, логопед, специален
педагог, рехабилитатор на слуха и говора, лекар и представител от отдела за закрила на
детето. В състава на експертната комисия по ал. 1 не се включват лица, които са членове
на екипа за комплексно педагогическо оценяване към същия регионален инспекторат по
образованието.
(3) Директорите на специалните детски градини и на специалните училища
изпращат в съответния регионален инспекторат по образованието всички документи по
чл. 17 или чл. 21 за децата или учениците, записани за обучение преди учебната 2008/2009
година по график, определен от началника на регионалния инспекторат по образованието.
(4) В шестмесечен срок от влизане в сила на тази наредба експертната комисия
изготвя заключение за всяко дете или ученик по ал. 1 с една от следните препоръки:
1. за продължаване на обучението в специална детска градина или специално
училище;
2. за интегрирано обучение в детските градини по чл. 18 от ЗНП или в училищата
по чл. 26, ал. 1, т.1-10 или т. 12 от ЗНП;
3. за обучение в детските градини по чл. 18 от ЗНП или в училищата по чл. 26, ал.
1, т.1-10 или т. 12 от ЗНП съобразно личните предпочитания и възможности.
(5) В 14-дневен срок от приключване работата на експертната комисия по ал. 1
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началникът на регионалния инспекторат по образованието:
1. изпраща в МОН списък на децата и учениците, за които е направена препоръката
по ал. 4, т. 1, към който прилага протоколите от заседанията на комисията по ал. 1.
2. утвърждава списък на децата и учениците, които може да се обучават
интегрирано в детските градини по чл. 18 от ЗНП или в училищата по чл. 26, ал. 1, т.1-10
или т. 12 от ЗНП, въз основа на препоръката по ал. 4, т. 2.
(6) Списъкът на децата и учениците, които може да продължат обучението си в
специална детска градина или специално училище, се утвърждава от министъра на
образованието и науката.
(7) Началникът на регионалния инспекторат по образованието изпраща в МОН
списъка по ал. 5, т. 2 в 3-дневен срок от утвърждаването му.
§ 3. В чл. 7 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване (обн., ДВ,
бр. 37 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “и за учениците със специални образователни потребности,
които се обучават по индивидуални програми” се заличават.
2. Създават се ал. 6, 7 и 8:
“(6) Въз основа на установените резултати от текущите изпитвания и изпитите на
учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални
образователни програми, но не постигат държавното образователно изискване за учебното
съдържание, се поставят оценки с качествен и количествен показател за усвоените знания
и компетентности съгласно индивидуалните им образователни програми.
(7) Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по
индивидуални образователни програми и постигат държавното образователно изискване
за учебното съдържание в процеса на училищното обучение, се оценяват с оценките по ал.
2 и 3.
(8) При завършването на клас, етап или степен на образование по индивидуални
образователни програми учениците със специални образователни потребности, които не
са постигнали държавното образователно изискване за учебното съдържание, получават
оценки само с качествен показател.”
§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 16, т. 8 , във връзка с чл. 17, т. 3 от
Закона за народната просвета и отменя Наредба № 6 от 19.08.2002 г. за обучението на деца
със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, издадена от
министъра на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 83 от 2002 г.).

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
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Приложение № 1
към чл. 20, ал. 1
КАРТА
ЗА ПЪРВИЧНА ОЦЕНКА НА ОБЩОТО РАЗВИТИЕ НА
ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ
Целта на оценката е да се съберат данни за наличните ресурси и потребностите на детето/ученика, като се
вземе предвид и семейната среда. Оценката ще бъде използвана като основа за вземане на решения за
определяне на допълнителната подкрепа, от която евентуално се нуждае детето/ученикът, семейството или
полагащите грижи за детето/ученика. Не е необходимо да бъдат изпълнени всички елементи на оценката –
важно е да се отразят аспектите, които дават реална представа за ситуацията.

Данни за детето
Трите имена...............................................................................................................................
ЕГН.........................................Дата на раждане................................Пол..................................
Завършен клас в училище/група в детска градина …………………………………………
Дата на предишната оценка (ако има
такава)..........................................................................................................................................
Адрес............................................................................................................................................
Телефони......................................................................................................................................
Данни за лицата, които упражняват родителските права
Трите имена и връзка с детето:

Трите имена и връзка с детето:

Адрес, телефон и други данни за
контакт:

Адрес, телефон и други данни за
контакт:

Трите имена на родителя/настойника/попечителя или директора на специализираната
институция за деца, който присъства на
оценката.......................................................................................................................................
Връзка на присъстващия на оценката с детето........................................................................
Екип за комплексно педагогическо оценяване:
Председател на ЕКПО:
Трите имена,
подпис................................................................................................................................
длъжност................................институция................................................телефони..................
......................................................................................................................................................
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Членове:
1.....................................................................................................................................................
/трите имена, подпис/
длъжност.............................................институция..........................телефони...........................
2.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
/включват се всички членове на екипа, които извършват оценката/
Данни за оценката
Причини за извършване на оценката на
детето/ученика.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Професионална помощ, включена в грижите за детето/ученика
Грижи в ранна детска възраст и/или форма на
обучение.......................................................................................................................................
Личен лекар /трите имена/:
......................................................................................................................................................
Адрес............................................................................................................................................
Телефони:...............................................
Други институции и служби, работещи с
детето............................................................................................................................................
Дата на
оценката.......................................................................................................................................
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОЦЕНКАТА – отбележете силните страни (ресурси) и
потребностите на детето/ученика
Елемент

Коментар – отбележете наличните
ресурси и потребности. Не е
необходимо да давате коментар по
всички елементи

Развитие на
детето

Здравословно състояние:
1. Общ здравен статус
2. Физическо развитие
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Емоционално и социално развитие:
1. Игрови умения
2. Отношения с връстници:
• поведение в група
• постоянство на връзките
• приемане от групата
3. Отношения с възрастни:
• реакция при
първоначален контакт
• зачитане на авторитети
• реакция при раздяла
4. Социално-приемливо
поведение
5. Самооценка
6. Ниво на независимост
(придружител, помощни
средства...)
7. Поведение, съответно на
възрастта
8. Умения за самообслужване и
самостоятелност
9. Риск от нараняване (себе си и
другите)
10. Активност:
• хиперактивност
• хипоактивност
Когнитивно развитие:
1. Памет:
• ретенция
• репродукция
• обем и работоспособност
2. Внимание:
• концентрация
• устойчивост
• превключване
3. Мислене:
• нагледно-образно
• смислово-логическо
• абстрактно
4) интелектуално
функциониране
(IQ по МКБ – 10)
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Езиково и говорно развитие;
комуникативни умения:
1. Рецептивна реч
• фонемен гнозис
• звуков анализ и синтез
• разбиране значението
на думите
• многозначност на
думите
• разбиране на прости
логико-граматични
конструкции
• разбиране на
предложни отношения
• разбиране на
логическите връзки в
текст
2. Експресивна реч
• нарушение на
звукопроизношението
• съставяне на изречения
• съставяне на разказ по
картинка/серия
картинки
• съставяне на преразказ
• наличие на
аграматизъм
• ехолалийна продукция
• особености на
интонацията /темп,
ритъм, мелодика/
• други
3. Писмена дейност – особености
4. Невербални комуникативни
умения (вкл. МАКАТОН и др.)
5. Комуникативна функция на
езика
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Обучение:
1. Разбиране, интерес и
решаване на проблеми
(практическо приложение на
знанията)
2. Участие в обучителни и
образователни програми
3. Участие в професионални
програми
4. Участие в терапевтични и/или
рехабилитационни програми
Семейни отношения:
1. Контакт с родителите или
други членове на семейството
2. Честота на контактите
(редовни, редки...)
3. Качество на контактите
(близките наистина ли се
интересуват, активно ли
участват в срещите с детето...)
Осигурени ли са основни грижи и
закрила?
Родители/настойници

Има ли емоционална връзка и
стабилност на отношенията?
Родителски стил на възпитание:
-

авторитарен

-

либерален

-

свръхпротективен

-

авторитетен
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Семейство и социална среда

Семейна история (психически
травми....), функциониране и
социален статус
Разширено семейство
Жилищни условия, трудова заетост
и финансови възможности
Социални характеристики и ресурси
на средата (вкл. образователни)

ОБЕКТИВНИ ФАКТИ В ПОДКРЕПА НА УСТАНОВЕНИТЕ НАЛИЧНИ РЕСУРСИ
И ПОТРЕБНОСТИ – представете обективни факти в подкрепа на вашата оценка.
Работете с детето/ученика и с неговите родители/настойници /попечители или с директора
на специализираната институция за деца и отразете техните виждания. Отбележете
основните различия в мненията.
Източници на информация за установяване на наличните ресурси и потребности на
детето/ученика (специализиран инструментариум за оценка, налична документация,
информация от близките на детето, консенсус на екипа за оценка, други):

ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ – след като сте
приключили с оценката, впишете заключенията, възможните решения и препоръчани
действия. Работете с детето/ученика и с неговите родители/настойници/попечители или с
директора на специализираната институция за деца и отразете техните мнения, както и
решенията, които предлагат.
Моля, опишете!
1. Действия, които следва да се предприемат
незабавно...........................................................................................................
2. Налични ресурси (силни страни на
детето)...............................................................................................................
3. Специални образователни
потребности.......................................................................................................
4. Няма специални потребности...........................................................................
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Какви действия препоръчвате?

Какво предприема регионалният
инспекторат по образованието ?
Какво предприема отделът за закрила на
детето?
От какви специализирани грижи и обучение
се нуждае детето?

Вид на препоръчаното
обучение и място на обучението:

Моля, опишете точно и подробно!
Форма на обучение:

Специални грижи и обучение:
1. Ресурсно подпомагане
2. Консултации с учители
3. Подпомагане на комуникацията (алтернативни форми на комуникация:
картинни сбирки; символни системи, например МАКАТОН и др.)
4. Помощни средства, приспособления и съоръжения за придвижване и учебна
дейност
5. Специализирани средства за деца с нарушено зрение (оптични средства, плосък
печат – едър шрифт, релефен шрифт, говорящи компютърни програми, брайл,
пиктограми........)
6. Специализирани средства за деца с увреден слух (слухов апарат, кохлеарен
имплантант, FM-система..........)
7. Психотерапевтични програми (индивидуални, семейни, групови)
8. Специален режим на хранене (диета.......)
9. Придружител
10. Други (напр. консултации със специалист: детски психиатър, невролог,
клиничен психолог.......)

Следващата оценка ще се проведе от екипа в детската градина или в
училището:
1. В края на срока
2. В края на учебната година
3. По преценка на ЕКПО
Дата на следващата оценка:
Място на провеждане
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Коментар и подпис на детето/ученика относно оценката и препоръчаните действия:

Коментар и подпис на родителя/настойника/попечителя/директора на специализираната
институция за деца относно оценката и препоръчаните действия:

Съгласие за съхраняване на информацията и предоставянето й на трети лица
Разбирам напълно, че информацията, отразена в настоящата карта, ще бъде съхранявана
според Закона за защита на личните данни, ще се ползва единствено от специалисти,
ангажирани с грижите за детето и в най-добрия интерес на детето, на което съм
родител/настойник/попечител/директор на специализираната институция за деца, в която
е настанено.
Трите имена:................................................................................................................................
Връзка с детето:...........................................................................................................................
Подпис:............................................................................Дата:...................................................
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Приложение № 2 към чл. 35
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………............
........................................................................................................................................................
(наименование на детската градина или училището, адрес)

УТВЪРДИЛ,
ДИРЕКТОР: ............................................

/име и фамилия/

РАМКА
НА ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА
НА ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

УЧЕБНА……........../…………. Г.

І. Идентифициране и основна информация
1. .……………………………………………………………………………………................
(трите имена на детето/ученика)
2. Дата на раждане:………… Място на раждане:………………......Възраст:……..............
3. ЕГН:………………….. ………….......... група/клас:………………………………..........
4. Медицински документи, издадени от съответния лекар – специалист,
(приложение)
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….
5. Данни за родителите/настойниците/попечителите или за директора на специализираната
институция за деца
•

Трите имена на
майката:……………………………………………….............................................
Адрес:……………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………..........
Месторабота:…………………………………………………………………….....
Телефони за връзка:………………………………………………………………..

•

Трите имена на
бащата:……………………………………………………………...........................
Адрес:……………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………….
Месторабота:……………………………………………………………………….
Телефони за връзка:…………………………………………………………………
•

Име, презиме и фамилия на настойника/попечителя/директора на специализираната
институция за
деца:……………………………………………………………...............................
Адрес:……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Месторабота:……………………………………………………………………….
Телефони за връзка:…………………………………………………………………
Начало на етапа:…………………………………….
Край на етапа:……………………………………….

ІІ. Резултати от оценяването на настоящото равнище на детето/ученика от екипа:
1. Оценка на здравословното състояние на детето/ученика (описват се здравословните
проблеми, които биха повлияли на обучението на детето/ученика по медицински данни)
…………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................................
2. Оценка на психичните процеси и на равнището на интелектуалното развитие (от
психолог):
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….....
..……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..
3. Оценка на характеровите, поведенческите прояви и самооценката (от психолог и
специален педагог):…………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
4. Оценка на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения
(от логопед):...............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………….............
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5. Оценка на знанията, уменията и компетентностите (от специалните педагози,
ресурсните учители, класните ръководители, учителите по предмети, специалистите по
професионално обучение):.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………..........
6. Оценка на знанията, уменията и компететностите (от учителите в детската градина,
общообразователното или професионалното училище в съответствие с държавните
образователни изисквания за предучилищното възпитание и подготовка и за учебното
съдържание):…………………………......................................................................................
....................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
7. Оценка на областите, в които детето/ученикът се представя най-добре
(от екипа):..................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8. Оценка на интересите на детето/ученика
(от екипа):……………………………….................................................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
9. Оценка на социалната среда: семейството, групата, класа, обществената среда (от
екипа и родителя или от лицето, което представлява детето/ученика):
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(в зависимост от вида на детската градина/училището и от вида и степента на увреждането
или нарушението в извършването на оценката могат да се включват и други специалисти)
ІІІ. Критерии за оценка на обучението и развитието на детето/ученика
1. Когнитивното развитие на детето/ученика: възприятия, представи, мисловни
операции, паметови операции, внимание и други…………………………………….......
...................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….......
2. Развитие на езиково-говорното развитие и на комуникативните умения на
детето/ученика: експресивна и импресивна реч, писмена реч, умения за четене
………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………............
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3. Усвоени знания и придобити умения и компететности на
детето/ученика:……………....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….........
……………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………..
4. Емоционално състояние и поведение на детето/ученика:
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………………..........
(в зависимост от вида и степента на увреждането или нарушението на детето/ученика се
включват допълнителни критерии за оценка на обучението и развитието; посочват се
използваните тестове и оценъчните процедури)
IV. Потенциални способности и потребности на детето/ученика
(на базата на извършената оценка от екипа)
потенциални способности

потребности

V. Основни цели и задачи на обучението и развитието, свързани с възможностите и
потребностите на детето/ученика и съобразени с вида и степента на увреждането или
нарушението
цели

задачи

(целите и задачите да са в съответствие с определените области за обучение и развитие
според вида и степента на увреждането или нарушението на детето/ученика)
VІ. Специални методи и средства за постигане на поставените цели и задачи:
• нагледни
• практически
• словесни
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•
•

терапевтични методи: драма, арттерапия, куклотерапия, индивидуална и
групова терапия
наблюдение по време на игра и в естествени условия

VІІ. Раздели на индивидуалната образователна програма
(отделните раздели на програмата да се конкретизират в съответствие с оценката на
екипа)
време
области
цели
Задачи
резултати
и
продължителност
1.Самообслужване

2. Общо моторно
развитие:
- груба моторика
- фина моторика

3. Езиковоговорно развитие
и комуникативни
умения

4. Когнитивни
умения

5. Емоции и
поведение

6. Социални
умения
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7. Учебна дейностучебни предмети
(определянето на
учебната дейност е
в зависимост от
оценката на екипа
на образователните
потребности на
детето/ученика)

8. Умения по
изкуствата
(музика,танци,
театър,
изобразително
изкуство и други)

9. Трудови и
професионални
умения (включва
областите, в които
детето/ученика
може да се
реализира)
(динамиката в развитието се отбелязва в графа резултати)
VIII. Оценъчна скала за равнището на усвоените знания, умения и компететности,
когнитивното развитие, езиково-говорното развитие и комуникативните умения,
емоционалните, характеровите и поведенческите особености в съответствие с вида
и степента на увреждането или нарушението:
1. Първо равнище:………..............................................................................................
………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
2. Второ равнище:…......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
3. Трето равнище:…………….......................................................................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………....
(екипът в детската градина/училището определя съответните равнища в съответствие с
постигнатите резултати по разделите на индивидуалната образователна програма, като
най-високо е трето равнище)
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IХ. Заключение на екипа в детската градина/училището
(описание на постигнатите резултати от областите, определени в индивидуалната
образователна програма)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………….
Х. Предложения:
(на базата на резултатите да се опишат перспективите за развитие – видът и формата на
обучение)
……………………………………………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………………...........
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Забележка: Попълването на разделите на програмата се извършва съобразно индивидуалните потребности и
потенциалните способности на всяко дете или ученик. В някои от случаите не е необходимо да се
разработват всички раздели на програмата – на едни от тях може да се даде преимущество пред останалите,
за да се отразят аспектите, които най-реално определят ситуацията.

ХІ. Членове на екипа, разработил индивидуалната образователна програма:
Председател:…………...................................
/………………………/
Психолог:……………….................................
/…………………….../
Логопед:…………………..............................
/…………………….../
Ресурсен учител:.......................................
/……………………../
Специален педагог:…………………...............
/………………........../
Учител от детска градина,
общообразователното или
професионалното
училище:………...............................................
/………………………../
Възпитател:………………………..................
/……………………….../
Други:
..............................................................................
/…………………………/
...............................................................................
...............................................................................
/…………………………./
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Дата:……………………............................................................................................................
ХІІ. Мнение на родителя/настойника/попечителя или специалиста от
специализираната институция за деца:
• приемам предложението на екипа
• приемам частично предложението на екипа
• не приемам предложението на екипа
• предлагам следното:
………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………….......

Дата:………………….

Име и подпис на родителя/настойника/
попечителя или специалиста
от специализираната институция за деца:
………….................................................................
/........................................../
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НАРЕДБА № 1 ОТ 4 ЯНУАРИ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ
НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА
ПРОСВЕТА
Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката
Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за определяне на месечните работни
заплати на педагогическия и непедагогическия персонал в звената от системата на
народната просвета.
(2) Педагогическият персонал включва лицата, заемащи длъжностите: директор,
помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по
спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в
междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските
и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор,
хореограф, педагог, ресурсен учител.
(3) Наредбата се прилага при определяне на работните заплати на персонала в
държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена от системата
на народната просвета с изключение на обслужващите звена по чл. 33а, ал. 1, т. 1, 3, 4 и
6 от Закона за народната просвета.
Чл. 2. Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата;
2. допълнителни трудови възнаграждения;
3. други трудови възнаграждения.

Раздел II.
Основна работна заплата

Чл. 3. Основната месечна работна заплата за педагогическия персонал е
възнаграждение за изпълнението на нормата преподавателска работа и другите трудови
задължения, присъщи за длъжността в съответствие с уговорената в индивидуалния
трудов договор продължителност на работното време.

Чл. 4. (1) Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическия
персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не
по-ниски от определените в приложение № 1 по длъжностни нива.
(2) Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на
педагогическия персонал се допускат, когато:
1. лицето притежава висше образование с придобита образователно-квалификационна
степен "бакалавър" по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "а" (професионален бакалавър по ...) от
Закона за висшето образование (ЗВО) или не отговаря на изискванията за заемане на
длъжността;
2. индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената
минимална норма задължителна преподавателска работа.
(3) При определяне на по-висока норма преподавателска работа на педагогическия
персонал се определя по-висока индивидуална основна месечна работна заплата при
условия и по ред, определени в колективен трудов договор и/или във вътрешните
правила за работната заплата.
(4) Когато в началото на учебната година се определи по-ниска индивидуална норма
преподавателска работа от досегашната или по време на учебните занятия определената
индивидуална норма се намали, основната работна заплата се намалява
пропорционално на намалението на нормата.

Чл. 5. Индивидуалните основни месечни работни заплати на непедагогическия
персонал при нормална продължителност на работното време се договарят в размери не
по-ниски от минималната работна заплата за страната.

Чл. 6. (1) Механизмите за определяне на основните работни заплати на педагогическия
и непедагогическия персонал с изключение на директорите на детските градини,
училищата или обслужващите звена се договорят в колективен трудов договор и/или се
включват във вътрешните правила за работната заплата на детската градина, училището
или обслужващото звено.
(2) Колективен трудов договор по ал. 1 се сключва при условията и по реда на Кодекса
на труда между представителните организации на работодателите и на работниците и
служителите, а в детските градини, училищата или обслужващите звена - между
директора и синдикалните организации.
(3) Органите на синдикалните организации в детската градина, училището или
обслужващото звено имат право да участват в подготовката на проекта на вътрешните
правила за работната заплата по ал. 1, за което директорът задължително ги поканва.

(4) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати за звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети,
се договарят от директора съобразно колективния трудов договор и/или вътрешните
правила за работната заплата въз основа на определените годишни средства за заплати в
рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото
звено и се определят в индивидуалния трудов договор.
(5) Конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на персонала в
звената от системата на народната просвета, които не прилагат системата на
делегираните бюджети, се договарят от директора съобразно колективния трудов
договор и/или вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдените от
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити средства за работни заплати и се
определят в индивидуалния трудов договор.

Чл. 7. (1) При определяне на основните работни заплати на директорите на звената от
системата на народната просвета задължително се отчитат броят на децата и учениците
в детската градина, училището или обслужващото звено и видът на училището или
обслужващото звено.
(2) Правилата за определяне на основните работни заплати на директорите на
държавните детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващи
звена се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието, младежта и
науката след съгласуване с представителните организации на работодателите в
системата на народната просвета, с финансиращия орган на държавните детски градини
и училища и с Националното сдружение на общините в Република България.
(3) Правилата за определяне на основните работни заплати на директорите на
общинските детски градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината
след съгласуване с представителните организации на работодателите или с директорите
на детските градини на територията на общината.
(4) Правилата, определени по реда на ал. 2 и 3, са задължителни при договаряне на
конкретните размери на индивидуалните основни работни заплати на директорите.

Раздел III.
Допълнителни и други трудови възнаграждения
Чл. 8. (1) В брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета
освен допълнителните трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда и
подзаконовите нормативни актове, се включват и следните допълнителни трудови
възнаграждения:
1. за изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна
преподавателска работа, ако те не са отчетени при определянето на основната работна
заплата;
2. за професионално-квалификационна степен;

3. за преподаване на учебни предмети на чужд език с изключение на учебния предмет
"чужд език";
4. на класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и водене на
училищната документация на съответната паралелка;
5. за безплатна храна - на непедагогическия персонал в детските градини и персонала в
столовете и кухните на училищата;
6. за постигнати резултати от труда през учебната година съгласно раздел IV;
7. за проверка на изпитни материали от външно оценяване и олимпиади;
8. за изпитване на един ученик в задочна, кореспондентска, индивидуална и
самостоятелна форма на обучение;
9. за провеждане на държавен изпит по практика за придобиване степен на
професионална квалификация по професията/специалността;
10. за проверка на една писмена работа от държавен изпит по теория за придобиване
степен на професионална квалификация по професията/специалността.
(2) В брутната работна заплата на персонала в системата на народната просвета може да
се включват и следните допълнителни трудови възнаграждения, ако са определени във
вътрешните правила за работната заплата и/или в колективен трудов договор:
1. за работа при специфични условия на труд на персонала в специалните детски
градини и училища;
2. за придобита квалификация по дефектология за работа в специалните училища и
специалните детски градини;
3. за официални празници или за началото на учебната година - до три пъти годишно.
(3) С национални програми или в колективен трудов договор с вътрешните правила за
работната заплата и/или с индивидуалния трудов договор може да бъдат определяни и
други видове допълнителни трудови възнаграждения.
(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 4 се изплаща на класните ръководители
за съответните дейности, които се извършват 45 минути извън седмичното разписание
на учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща
само през времето на учебните занятия.
(5) Допълнителното възнаграждение по ал. 2, т. 1 се изплаща само за действително
отработеното време, през което лицето е работило при специфични условия на труд.
(6) Допълнителното възнаграждение за придобита професионално-квалификационна
степен по ал. 1, т. 2 е с постоянен характер.
Чл. 9. Когато е налице основание за изплащане на допълнително трудово
възнаграждение за образователна и научна степен "доктор" или научна степен "доктор
на науките", свързана с изпълняваната работа, и на допълнително трудово

възнаграждение по чл. 8, ал. 1, т. 2, лицето получава най-благоприятното допълнително
трудово възнаграждение.
Чл. 10. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на педагогическия и
непедагогическия персонал с изключение на директорите на детските градини,
училищата или обслужващите звена, както и механизмите за определяне на техния
размер се договарят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните
правила за работната заплата на детската градина, училището или обслужващото звено
при условията и по реда на чл. 6, ал. 2 и 3.
(2) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения за звената от системата на
народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят
от директора съобразно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за
работната заплата в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или
обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор.
(3) Конкретните размери на допълнителните възнаграждения на персонала в звената от
системата на народната просвета, които не прилагат системата на делегираните
бюджети, се договарят от директора съобразно колективния трудов договор и/или
вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдените от първостепенния
разпоредител с бюджетни кредити средства за работна заплата и се определят в
индивидуалния трудов договор.

Чл. 11. (1) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на държавните
детски градини, на държавните и общинските училища и обслужващите звена, както и
правилата за определяне на техния размер се утвърждават ежегодно със заповед на
министъра на образованието, младежта и науката след съгласуване с представителните
организации на работодателите в системата на народната просвета, с финансиращия
орган на държавните детски градини и училища и с Националното сдружение на
общините в Република България.
(2) Видовете допълнителни възнаграждения на директорите на общинските детски
градини се определят ежегодно със заповед на кмета на общината след съгласуване с
представителните организации на работодателите или с директорите на детските
градини на територията на общината.
(3) Видовете допълнителни възнаграждения и правилата, определени по реда на ал. 1 и
2, са задължителни при договаряне на конкретните работни заплати на директорите.

Раздел IV.
Условия и ред за определяне на допълнителното трудово
възнаграждение за постигнати резултати от труда на
педагогическия персонал
Чл. 12. (1) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда
през учебната година се изплаща на педагогическия персонал в детските градини,
училищата и обслужващите звена, с изключение на директорите, въз основа на
оценяване, извършено по показатели (приложение № 2) и критерии към тях, приети с
решение на педагогическия съвет.

(2) Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през
учебната година се изплаща на директорите на детските градини, училищата и
обслужващите звена въз основа на оценяване, извършено по показатели (приложение №
3) и критерии към тях, определени от работодателя в зависимост от вида и спецификата
на детската градина, училището или обслужващото звено.
(3) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват след приключване на
учебната година, но не по-късно от 15 октомври.
Чл. 13. (1) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати
резултати от труда през учебната година на педагогическия персонал, с изключение на
директора, са включени в единните разходни стандарти за едно дете или ученик и се
планират в рамките на бюджетите на училищата, детските градини и обслужващите
звена в размер между 3% и 4% от годишния размер на средствата за работни заплати.
(2) Средствата за изплащане на допълнителното възнаграждение за постигнати
резултати от труда на директорите на училищата, детските градини и обслужващите
звена се осигуряват по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката и се
изплащат в зависимост от получения брой точки при оценяването.
Чл. 14. (1) Право на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда
имат лицата от педагогическия персонал, които са в трудови правоотношения с детската
градина, училището или обслужващото звено към края на учебната година и имат
действително отработени при същия работодател най-малко 7 месеца за учебната
година, за която се отнася оценяването (без различните видове отпуск).
(2) Право на допълнително възнаграждание за постигнати резултати от труда имат и
лицата от педагогическия персонал, чието трудово правоотношение е прекратено преди
края на учебната година, но имат действително отработени (без различните видове
отпуск) най-малко 7 месеца за учебната година при същия работодател. Оценяването на
резултатите от труда за тези лица се извършва в срока по чл. 12, ал. 3 за периода преди
прекратяване на трудовото правоотношение, а размерът на допълнителното им
възнаграждение се определя по реда на чл. 17, ал. 1 и се изплаща като дължима сума за
изминал период от време.
(3) Лицата, изпълняващи норма задължителна преподавателска работа в повече от една
детска градина, училище или обслужващо звено, получават допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от труда там, където е разкрито работното
място.
Чл. 15. (1) Оценяването на постигнатите резултати от труда в детски градини, училища
и обслужващи звена с педагогически персонал до 10 души се извършва от директора.
(2) Оценяването на постигнатите резултати от труда в детски градини, училища и
обслужващи звена с педагогически персонал над 10 души се извършва от комисия,
председател на която е директорът. Броят на членовете и съставът на комисията се
избират от педагогическия съвет.
(3) Оценяването на постигнатите резултати от труда на помощник-директорите и на
членовете на комисията се извършва от директора.

(4) Оценяването на постигнатите резултати от труда на директорите се определя от
комисия, която включва:
1. експерти от съответния регионален инспекторат по образованието и от общинската
администрация - за общинските училища и обслужващи звена;
2. експерти от съответния регионален инспекторат по образованието и от
финансиращия орган - за държавните детски градини, училища и обслужващи звена;
3. експерти от Министерството на културата - за училищата по изкуствата и училищата
по култура, финансирани от Министерството на културата;
4. експерти от общинската администрация и от съответния регионален инспекторат по
образованието - за общински детски градини.
(5) Комисиите по ал. 4, т. 1 и 2 се определят със заповед на началника на регионалния
инспекторат по образованието, а комисиите по ал. 4, т. 4 - със заповед на кмета на
общината.
(6) Представителите на общинската администрация - в случаите по ал. 1, на
финансиращия орган - в случаите по ал. 2, и на регионалния инспекторат по
образованието - в случаите по ал. 4, се определят по предложение съответно на кмета на
общината, на финансиращия орган и на началника на регионалния инспекторат по
образованието.
Чл. 16. (1) Резултатите от труда на педагогическия персонал се оценяват чрез
попълване на карта за всяко лице, съдържаща показателите за оценка и критериите към
тях.
(2) Картата за оценка на резултатите от труда се подписва от комисията по чл. 15, ал. 2 и
4, съответно от директора - в случаите по чл. 15, ал. 1 и 3.
(3) С картата за оценка на резултатите от труда се запознава оценяваното лице, което се
удостоверява с подписа му.
(4) Картата за оценка на резултатите от труда се съхранява в личното трудово досие на
оценявания.

Чл. 17. (1) Размерът на допълнителното възнаграждение на всяко лице от
педагогическия персонал, с изключение на директора, се определя в рамките на
средствата по чл. 13, ал. 1 пропорционално на получения от него общ брой точки в
картата за оценка спрямо общия брой точки на педагогическия персонал в училището.
(2) Размерите на допълнителните възнаграждения на педагогическия персонал се
определят със заповед на директора на детската градина, училището или обслужващото
звено.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от труда
се извършва до един месец след издаване на заповедта по ал. 3.

Допълнителни разпоредби
§ 1. Професионално-квалификационна степен се удостоверява със свидетелство,
издадено от специализираните институти за повишаване квалификацията на учителите
съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5 от 1996 г. за условията за повишаване
квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за
придобиване на професионално-квалификационни степени (обн., ДВ, бр. 6 от 1997 г.;
попр., бр. 8 от 1997 г.; доп., бр. 73 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 101 от 1999 г.) или със
свидетелство по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за държавните изисквания към съдържанието
на основните документи, издавани от висшите училища, приета с ПМС № 215 от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 75 от 2004 г.; изм., бр. 10, 39 и 79 от 2009 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Индивидуалните основни работни заплати на персонала в системата на
народната просвета, договорени до влизане в сила на тази наредба, не се намаляват.
(2) Индивидуалните основни работни заплати на лицата, заели длъжностите "старши
учител" и "главен учител", се увеличават от 1.I.2010 г., както следва:
1. за "старши учител" - с не по-малко от 33 лв. над получаваната индивидуална основна
работна заплата за длъжността "учител";
2. за "главен учител" - с не по-малко от 66 лв. над получаваната индивидуална основна
месечна работна заплата за длъжността "учител".
(3) Средствата за увеличението на работните заплати за длъжностите по ал. 2 са
включени в единните разходни стандарти за едно дете/ученик и се планират като
елемент на средствата за работна заплата в рамките на бюджетите на училищата,
детските градини и обслужващите звена.
§ 3. Когато при влизане в сила на тази наредба като елемент на основната работна
заплата на лицата от педагогическия персонал е включено възнаграждение за
притежавана професионално-квалификационна степен, не се договаря допълнителното
трудово възнаграждение по чл. 8, ал. 1, т. 2, докато неговият размер е елемент на
основната работна заплата.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
(обн., ДВ, бр. 18 от 2009 г.; изм., бр. 36, 64, 81, 85, 89, 90 и 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2009 г.) и чл. 124, ал. 4 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г.,
бр. 53 от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм.,
бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г. и бр. 7, 51, 87 и 94 от 2009 г.).
§ 5. Отменя се Наредба № 2 от 2008 г. за работните заплати на персонала в звената от
системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
Група
Длъжности

I.
Педагогически
специалисти с
ръководни
функции
II.
Педагогически
специалисти

директор на училище,
детска градина и
обслужващо звено
помощник-директор
младши учител, младши
възпитател
учител, ръководител на
компютърен кабинет,
ръководител на филиал
в междуучилищен
център за
трудовополитехническо
обучение (МУЦТПО),
логопед, психолог,
педагогически съветник,
корепетитор, хореограф,
педагог, ресурсен
учител, възпитател
старши учител, старши
възпитател
главен учител, главен
възпитател

Минимална
основна
работна
заплата от
1.I.2010 г.
- 590 лв.

- 540 лв.
- 450 лв.
- 450 лв.

- 483 лв.
- 516 лв.

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1
Показатели за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти (с
изключение на директорите)
№ Показатели
по
ред
1. Планиране, организация и
провеждане на
образователно-възпитателния
процес
2. Използване на интерактивни
методи, иновации и ИКТ в
образователно-възпитателния
процес
3. Работа в екип за създаване на
подходяща
образователно-възпитателна
среда (комуникация с
педагогическия съветник,
психолога, участие в комисии и
др.)
4. Работа с деца и ученици, в т.ч.
застрашени от отпадане; в
риск; в мултикултурна среда;
със специални образователни
потребности и/или хронични
заболявания и др.
5. Работа с деца и ученици за
участие и заемане на призови
места в общински, областни,
регионални, национални и
международни състезания,
конкурси и олимпиади
6. Работа с родителите
7. Работа с деца и ученици в
извънкласна и извънучилищна
дейност
8. Работа в методически
обединения и подпомагане на
новопостъпили учители
9. Разработване и реализиране на
проекти
10. Получени професионални
отличия и награди през
оценявания период и избрани

Точки

14

8

8

8

7

6
7

7

5
30

от детската градина,
училището, обслужващото
звено показатели
Максимален брой точки: 100
Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2

Показатели за оценяване на резултатите от труда на директорите
№ Показатели
по
ред
1
2
1. Планиране, организация
и контрол на образователновъзпитателния процес
2. Реализиране на план-приема
и пълняемост на паралелките
3. Управление на човешките
ресурси и реализиране на
квалификационната дейност
4. Привличане на алтернативни
източници на финансиране и
обогатяване на техническите
и на дидактическите
средства, материалната база,
сградния фонд и дворното
пространство
5. Въвеждане на иновационни
практики и работа по проекти
6. Ритуализация на училищния
живот, създаване на условия
за целодневна организация и
за извънкласна работа
7. Координация, комуникация и
сътрудничество с
училищното настоятелство,
социалните партньори,
неправителствени
организации
8. Участие в дейности по
развитие на образователната
система на общинско,
регионално и/или национално

Точки

3

20
8
10

10

8

8

8

8

ниво.
9. Получени професионални
отличия и награди през
оценявания период и
избрани от работодателя
показатели
10. Осигурено заместване за
часовете на отсъстващите
учители над 70% за учебната
година

10

10

Максимален брой точки: 100

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ
2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В
СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 27 ОТ 2008
Г.)
Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката
Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.
§ 1. В чл. 2, ал. 2 думите "учител, възпитател" се заменят с "учителските и
възпитателските длъжности".

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
"(2) Нормите за преподавателска работа се отчитат в учебни часове с изключение на
нормите на ресурсните учители, учителските длъжности в детските градини,
възпитателските длъжности и педагогическите съветници, които се отчитат в
астрономически часове. Лицата, заемащи учителски длъжности в детските градини, в
обедните часове може да работят едновременно до два часа."
2. В ал. 4 думите "учителите и възпитателите" се заменят с "лицата, заемащи учителски
и възпитателски длъжности".

§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "длъжността "учител" се заменят с "учителска длъжност".

2. В ал. 2 думите "длъжността "учител" се заменят с "учителска длъжност".
3. В ал. 3 думите "длъжността "учител" се заменят с "учителска длъжност".

§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата "длъжността" се заменя с "учителските длъжности".
2. В ал. 2 думата "длъжността" се заменя с "учителските длъжности".

§ 5. В чл. 7, ал. 2 думите "на учителите" се заменят със "за учителските длъжности".

§ 6. В чл. 9, ал. 2 думите "длъжността "учител" се заменят с "учителска длъжност".

§ 7. В чл. 12 се правят следните допълнения и изменения:
1. Създава се нова ал. 3:
"(3) При определяне и утвърждаване на числеността на педагогическия персонал се
спазват нормите за максималния брой работни места, които може да бъдат разкрити за
длъжността "главен учител" и "главен възпитател", определени в приложение № 3."
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно ал. 4 и 5.

§ 8. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 6 се правят следните изменения:
1. Навсякъде с изключение на т. 6 думата "учител" се заменят с "учителска длъжност".
2. В т. 8 думата "възпитатели" се заменя с "възпитателски длъжности", а думите
"ресурсен учител" се заменят с "ресурсни учители".

§ 9. Създава се приложение № 3 към чл. 12, ал. 3:

"Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3
Норми за максималния брой работни места, които може да бъдат разкривани за
длъжността "главен учител" и "главен възпитател"
Звено
от системата на
народната
просвета

Мярка

Брой

1
1. Детска
градина

2
брой групи

3
от 1 до 3
включително
от 4 до 9
включително
10 и над 10
над 50
до 5
включително
от 6 до 20
включително
над 20

2. Училище

3. Обслужващо
звено
по
чл. 33а,
ал. 1,
т. 2 ЗНП

брой работни места за
длъжностите от
педагогическия
персонал с изключение
на директора и
помощник-директорите

брой работни места за
длъжностите от
педагогическия
персонал с изключение
на директора и
помощник-директорите

до 5
включително
от 6 до 20
включително
над 20

Максимален
брой работни
места за
длъжността
"главен
учител"
4
не се
разкрива
1

Максимален
брой работни
места за
длъжността
"главен
възпитател"
5
-

2
3
не се
разкрива
1

не се
разкрива
не се
разкрива

-

общият брой на
работните места за
длъжностите "главен
учител" и "главен
възпитател" не може да
надвишава 7 на сто от
общия брой на работните
места, разкрити за
длъжностите от
педагогическия
персонал в училището, с
изключение на
директора и
помощник-директорите
не се
не се
разкрива
разкрива
1
1
общият брой на
работните места за
длъжностите "главен
учител" и "главен
възпитател" не може да
надвишава 7 на сто от
общия брой на работните
места, разкрити за

длъжностите от
педагогическия
персонал в
обслужващото звено, с
изключение на
директора и
помощник-директорите

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 7 ОТ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА
ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В
ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И
ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА (ДВ, БР. 4 ОТ 2001 Г.)

Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката
Обн. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.
§ 1. Член 11 се изменя така:
"Чл. 11. (1) Изключения от минималния брой на учениците в паралелките се
допускат:
1. в защитените училища, определени от Министерския съвет;
2. в общообразователни, професионални и спортни училища, когато броят на
учениците в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10;
3. в общообразователни, професионални и спортни училища при формиране
на слети паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа;
4. в специални училища, когато броят на учениците в самостоятелна или слята
от два класа паралелка е по-малко от норматива за минимален брой съгласно
приложението.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се допускат с разрешение на
финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната
дейност.
(3) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 2
се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно
приложението и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко
от 20 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт.
(4) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3
и 4 се определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно
приложението и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко
от 40 на сто от размера на съответния единен разходен стандарт.
(5) Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на
съответното училище, към което се прилага становище на началника на съответния
регионален инспекторат по образованието.

§ 2. Член 11а се изменя така:
"Чл. 11а. (1) Самостоятелна или слята от два класа паралелка с по-малко от 10
ученици в общообразователни, професионални и спортни училища може да бъде
формирана в особени случаи след разрешение на началника на регионалния
инспекторат по образованието, ако са осигурени допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за
съответната дейност, изчислени по реда на чл. 11, ал. 2, 3 и 4.
(2) За училищата, за които министърът на образованието, младежта и науката
не е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава
по мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.
(3) Към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на
ръководителя на ведомството, което финансира училището, за осигуряване на
допълнителните средства по ал. 1.
(4) За училищата, за които министърът на образованието, младежта и науката
е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава по
мотивирано искане на директора на съответното училище."

НАРЕДБА № 7 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2000 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА
ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА
В ПАРАЛЕЛКИТЕ И В ГРУПИТЕ НА УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА (ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР. 27 ОТ
2008 Г.)
В сила от 15.09.2001 г. Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.4 от 12 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17 Май 2002г., изм. ДВ. бр.55 от 4
Юни 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 22 Август 2003г., доп. ДВ. бр.87 от 3 Октомври 2003г.,
изм. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8 Август 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15
Януари 2010г.

Глава първа.
БРОЙ НА ГРУПИТЕ И ПАРАЛЕЛКИТЕ И БРОЙ НА ДЕЦАТА И
УЧЕНИЦИТЕ В ТЯХ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 27 ОТ 2008 Г.)

Чл. 1. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът
за определяне на броя на групите и паралелките, броя на учениците в паралелките на
училищата, децата в групите на детските градини, учениците в полуинтернатните групи
и в общежитията, децата и учениците в логопедичните кабинети, кабинетите за
зрително подпомагане и кабинетите за рехабилитация на слуха и говора.

Чл. 2. (1) Броят на групите във всяка детска градина се определя в началото на учебната
година, като броят на децата се раздели на норматива за максимален брой за съответния
вид детска градина съгласно приложението.
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) При определяне броя на групите по реда на ал. 1 в
детските градини, които прилагат системата на делегираните бюджети, нормативът за
максимален брой съгласно приложението може да бъде завишен, но с не повече от 10 на
сто.
(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) В детските градини, които прилагат системата на
делегираните бюджети, броят на децата в група може да бъде определен и над
норматива за максимален брой съгласно приложението, но с не повече от 10 на сто.
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) При недостатъчен брой деца за образуване
на групите в детските градини в съответствие с ал. 1 втора и следваща група се
образуват, когато броят на децата, разделен на норматива за максимален брой, даде
остатък 12.
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) Минималният брой на децата в групите
съгласно приложението е задължителен при определяне на средната месечна
посещаемост, с изключение на времето от 24 декември до 6 януари, от 1 юни до 15
септември, на епидемия и карантина в детската градина.
(6) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) Първостепенният разпоредител с бюджетни
кредити определя конкретния размер на средната месечна посещаемост съгласно
приложението, но не повече от 16 деца в група.

(7) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) Средната месечна посещаемост се
наблюдава за период не по-малък от два последователни месеца. Когато броят на децата
в отделни групи се намали под определената минимална средна месечна посещаемост,
групите се разформират и се сливат с останалите.
(8) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 28 от 2008 г.) При
недостатъчен брой деца с решение на общинския съвет в населено място се формира
само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) (1) В детските градини и обслужващите звена, които
не прилагат системата на делегираните бюджети, броят на групите, както и броят на
децата и учениците в тях се определят от първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити съгласно разпоредбите на наредбата.
(2) В детските градини и обслужващите звена, които прилагат системата на
делегираните бюджети, броят на групите, както и броят на децата и учениците в тях се
определят от директора съгласно разпоредбите на наредбата.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) (1) Броят на паралелките в училищата, както и броят
на учениците в тях се определят от директора.
(2) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година или в
първия от класовете на етапа, като броят на учениците се раздели на норматива за
максимален брой съгласно приложението.
(3) При определяне броя на паралелките по реда на ал. 2 нормативът за максимален
брой съгласно приложението може да бъде завишен, но с не повече от 10 на сто.
(4) Броят на учениците в паралелка може да бъде определен и над норматива за
максимален брой съгласно приложението, но с не повече от 10 на сто.
(5) В особени случаи при определяне на броя на паралелките и на броя на учениците в
тях нормативът за максимален брой съгласно приложението може да бъде завишен и с
повече от 10 на сто след разрешение на министъра на образованието и науката по
мотивирано предложение на директора на училището.
(6) За училищата, за които се утвърждава държавен план-прием, броят на учениците в
паралелка може да бъде определен над норматива за максимален брой при условията на
ал. 4 само при изготвянето на предложенията по чл. 49 от Правилника за прилагане на
Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм., бр. 19 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 53 от 2001 г.; доп., бр. 7 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от
2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от 2003 г.; изм., бр. 15 от 2004 г.).

Чл. 4. При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките в I клас на
общообразователните училища в съответствие с чл. 3 паралелките се формират, както
следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален
брой;

2. две паралелки - при минимален брой 15 ученици във всяка от тях;
3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) трета и следваща паралелка когато броят на учениците, разделен на норматива за максимален брой съгласно
приложението, даде остатък 13. Учениците се разпределят равномерно в паралелките от
съответния клас.
Чл. 5. При недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките в V клас на
общообразователните училища в съответствие с чл. 3 паралелките се формират, както
следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален
брой;
2. две паралелки - при минимален брой 17 ученици във всяка от тях;
3. (доп. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) трета и следваща паралелка когато броят на учениците, разделен на норматива за максимален брой съгласно
приложението, даде остатък 13. Учениците се разпределят равномерно в паралелките от
съответния клас.
Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) При недостатъчен брой ученици за образуване на
паралелките с прием след VII клас в профилираните гимназии и профилираните
паралелки в гимназии, средни общообразователни училища и спортни училища и на
паралелките с прием в IХ клас на общообразователните училища в съответствие с чл. 3
паралелките се формират, както следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален
брой;
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.);
3. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) втора и следваща паралелка - когато броят на учениците,
разделен на норматива за максимален брой съгласно приложението, даде остатък 15.

Чл. 7. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) При недостатъчен брой ученици за образуване на
паралелките в първия клас на професионалните училища, професионалните гимназии и
професионалните колежи, както и на професионалните паралелки в училищата по чл. 9,
ал. 1, т. 2 от Закона за професионалното образование и обучение, в съответствие с чл. 3
паралелките се формират, както следва:
1. една паралелка - при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален
брой;
2. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.);
3. (доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) втора и следваща паралелка - когато броят на учениците,
разделен на норматива за максимален брой съгласно приложението, даде остатък 15.

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Ученици с хронични заболявания и/или със
специални образователни потребности могат да се обучават в общообразователни
училища от I до VIII клас. Паралелките, в които се обучават тези ученици, се формират
по реда на чл. 4 и 5, като във всяка паралелка може да има до пет ученици с посочените
заболявания.

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) При недостатъчен брой ученици за образуване на
паралелките в специалните училища в съответствие с чл. 3 паралелките се формират,
като броят на учениците във всяка от тях е равен на норматива за минимален брой
съгласно приложението.

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) (1) Когато в следващите класове в гимназиалния
етап на обучение в общообразователните училища броят на учениците в паралелките се
намали под норматива за минимален брой:
1. при еднакви профили учениците се разпределят между останалите паралелки от
същия профил;
2. при два различни профила паралелките се сливат в една.
(2) Когато няма възможност за промяна по ал. 1, учениците се прехвърлят в друго
училище.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) В последния клас на гимназиалния етап паралелките
могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.
Чл. 10. (1) (Отм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.)
(2) Когато във втория и следващите класове на спортните училища броят на учениците
в паралелките се намали под 16 ученици, паралелките се разформират и се сливат с
останалите. В последния клас на спортните училища паралелките могат да съществуват
при минимален брой 13 ученици.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Когато във втория и следващите класове (курсове) на
професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните колежи,
както и на професионалните паралелки в училищата по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Закона за
професионалното образование и обучение, учениците в отделните паралелки останат:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) при дневна форма на обучение под 16 ученици
паралелките с еднакви специалности/професии се разформират и учениците се
разпределят между останалите паралелки по специалността/професията; паралелки с
две различни специалности/професии се сливат в една; когато няма такава възможност,
учениците се прехвърлят в друго училище по същата специалност/професия; когато
паралелката е единствена в страната, учениците преминават на самостоятелна форма на
обучение;
2. при вечерна форма на обучение под 18 души - паралелките се разформират и
учениците се прехвърлят на задочна форма на обучение;

3. при задочна форма на обучение под 15 души - паралелките се разформират и
учениците се прехвърлят по същата специалност (професия) към друго училище или
преминават на самостоятелна форма на обучение.
(4) В последния клас (курс) на професионалните училища, професионалните гимназии
и професионалните колежи паралелките могат да съществуват при минимален брой 13
ученици.
Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) Изключения от
минималния брой на учениците в паралелките се допускат:
1. в защитените училища, определени от Министерския съвет;
2. в общообразователни, професионални и спортни училища, когато броят на учениците
в паралелка от I до ХII клас е не по-малко от 10;
3. в общообразователни, професионални и спортни училища при формиране на слети
паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа;
4. в специални училища, когато броят на учениците в самостоятелна или слята от два
класа паралелка е по-малко от норматива за минимален брой съгласно приложението.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 2, 3 и 4 се допускат с разрешение на финансиращия орган,
ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
(3) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 2 се
определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението
и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 20 на сто
от размера на съответния единен разходен стандарт.
(4) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се
определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението
и действителния брой на учениците в паралелка се умножи с не по-малко от 40 на сто
от размера на съответния единен разходен стандарт.
(5) Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на съответното
училище, към което се прилага становище на началника на съответния регионален
инспекторат по образованието.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 27 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) (1) Самостоятелна или
слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в общообразователни,
професионални и спортни училища може да бъде формирана в особени случаи след
разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието, ако са
осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти за съответната дейност, изчислени по реда
на чл. 11, ал. 2, 3 и 4.
(2) За училищата, за които министърът на образованието, младежта и науката не е
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава по
мотивирано искане на съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(3) Към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на ръководителя
на ведомството, което финансира училището, за осигуряване на допълнителните
средства по ал. 1.
(4) За училищата, за които министърът на образованието, младежта и науката е
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, разрешението по ал. 1 се издава по
мотивирано искане на директора на съответното училище.

Чл. 12. (1) (Предишен текст на чл. 12 - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) Броят на групите в
общежитията се образува в началото на учебната година, като броят на учениците се
раздели на норматива за максимален брой съгласно приложението. Нова група се
образува при остатък от 18 и повече ученици.
(2) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) Когато групата е единствена в населеното място, броят
на учениците може да е под определения минимален брой в приложението, но не помалко от 15.

Чл. 13. (1) Броят на групите за целодневна организация на учебния ден
(полуинтернатни групи) в общообразователните училища и специалните училища за
деца с умствена изостаналост се определя в началото на учебната година, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) за учениците от I до VIII клас, когато часовете по
задължителните учебни предмети се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а
часовете за самоподготовка - след обяд, като се раздели броят на учениците на
норматива за максимален брой съгласно приложението и се формират самостоятелни
или сборни групи; нова група в общообразователните училища се образува при остатък
25, а в специалните училища за ученици с умствена изостаналост - при остатък 8 и
повече ученици;
2. когато часовете за задължителните учебни предмети и самоподготовка се съчетават в
смесен блок сутрин и следобед, се допуска само за учениците от I до IV клас за
паралелки с брой на учениците по-голям от норматива за минимален брой.
(2) Учениците, формиращи групите в общежитията, не се включват в полуинтернатните
групи на училищата.
(3) Полуинтернатни групи в училищата - интернати за ученици с увреден слух или с
нарушено зрение, се формират само за учениците, които не нощуват в интернатите.
Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)

Глава втора.
ДЕЛЕНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ

Раздел I.
Делене по общообразователни учебни предмети за общообразователните и
професионалните училища, професионалните гимназии и професионалните
колежи
Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на две групи:
1. по чужди езици:
а) в I-IV клас - над 21 ученици; при паралелки, в които учениците изучават различни
чужди езици, група се образува при най-малко 10 ученици, ако този език не се изучава в
други паралелки от същия клас.
б) в останалите класове (курсове) - над 25 ученици; при паралелки, в които учениците
изучават различни чужди езици, група се образува при най-малко 10 ученици, ако този
език не се изучава в други паралелки от същия клас;
в) класът с интензивно изучаване на чужд език с прием след VII клас (VIII клас) не се
дели на групи;
г) по изключение за оздравителните училища минималният брой на учениците в група
може да бъде до 7 ученици;
2. за лабораторни упражнения по химия и опазване на околната среда, физика и
астрономия, биология и здравно образование - над 25 ученици;
3. по информатика и информационни технологии - с минимум 8 ученици в група;
4. по технологии и домашна техника и икономика (труд и техника) - над 23 ученици;
сборни групи, образувани от един и същи клас на едно или няколко училища, не могат
да бъдат с по-малко от 13 и повече от 15 ученици;
5. по технологии и домашна техника и икономика (труд и техника), когато обучението
се води диференцирано с момчета и момичета по отделните раздели на програмата - над
23 ученици, с минимум 8 ученици в група.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) Паралелките, формирани от два профила или от две
специалности/професии, се делят на групи при провеждане на обучението по
профилиращите предмети и по учебните предмети по професионална подготовка,
различни за двете специалности (професии).
(3) Паралелките, формирани по чл. 11, не се делят на групи при провеждане на
обучението по чужди езици.
(4) Когато броят на учениците в професионалните училища, професионалните гимназии
и професионалните колежи е недостатъчен за делене на паралелките на групи при
обучението по чужди езици съгласно ал. 1, се разрешава формирането на сборни групи
от учениците на един и същи клас (курс) при минимум 11 ученици в група.

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките от
профил "Изкуства" и с разширено изучаване на изобразително изкуство, музика и
хореография може да се делят на групи - над 19 ученици, както следва:
1. на две групи при обучението по изящни изкуства - за профил "Изкуства" изобразително изкуство и за паралелките с разширено изучаване на изобразително
изкуство;
2. на не повече от 4 групи от 5 до 7 ученици - при обучението по видовете приложни
изкуства и дизайн в паралелките с разширено изучаване на изобразително изкуство и в
профил "Изкуства" - изобразително изкуство и християнско изкуство и култура
(иконопис);
3. на две групи при обучението по български народни танци и класически танци за
профил "Изкуства" - хореография;
4. на две групи в часовете по хореография за паралелките с разширено изучаване на
хореография;
5. (нова - ДВ, бр. 87 от 2003 г.) на две групи в часовете по солфеж и начална хармония в
паралелки с профил "Изкуства" - музика.
(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2003 г.) Обучението по музикален инструмент, вокал и
задължително пиано е индивидуално.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 74 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) При обучението
по спортна подготовка паралелките по профил "спорт" и паралелките в спортните
училища може да се делят на групи:
1. с най-малко 3 ученици в група по категории и спортни дисциплини - в
индивидуалните видове спорт;
2. от 5 до 18 ученици в група - в колективните спортове.

Чл. 17. В специалните училища се формират групи по домашна техника и икономика
(труд и техника), учебна и производствена практика от учениците на една или няколко
паралелки от един или от два последователни класа, като броят на учениците в група е,
както следва:
1. във възпитателните училища интернати - от 6 до 10 ученици;
2. в училищата за ученици с нарушено зрение - от 5 до 9 ученици;
3. в останалите видове специални училища - от 6 до 11 ученици.

Раздел II.
Делене по учебни предмети за професионална подготовка

Чл. 18. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи с най-малко
3 ученици в група (не повече от 5 групи в паралелка):
1. по учебна практика (само за занятията по управление на машини) за специалностите
и професиите:
а) машинист-монтьор на пътно-строителни машини;
б) машинист-крановик;
в) механизатор в горското стопанство;
г) механизатор за подземен добив на полезни изкопаеми;
д) механизатор за открит добив на полезни изкопаеми;
2. по учебна практика за работа с машинно-тракторните агрегати за специалностите и
професиите от професионални области селско стопанство и горско стопанство.

Чл. 19. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи с най-малко
5 ученици в група (не повече от 4 групи в паралелка):
1. по учебна и лабораторна практика по специалността за всички специалности от
професионални области геология, проучване и миннодобивна промишленост и
металургия, за професията техник по газоснабдяване и за професиите оператори и
механизатори в миннодобивно, геологопроучвателно и металургично производство,
както и за професията минен електромашинен монтьор;
2. по учебна и лабораторна практика по специалността (вкл. плавателна и морска) за
специалностите и професиите от професионална област транспорт без специалността
управление на транспортно предприятие и без професията организатор движение на
градски пътнически транспорт;
3. по учебна практика по специалността за:
а) специалностите механизация на селското стопанство и механизация на горското
стопанство и дърводобива;
б) професиите, свързани с механизация на горското стопанство и селското стопанство;
в) групата професии строители на съоръжения;
4. по клинична практика за специалността ветеринарна медицина;
5. по учебна практика по специалността за специалност асансьорна техника и за
професия монтьор по електрообзавеждане на асансьори.

Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи с най-малко
7 ученици в група (не повече от 3 групи в паралелка):
1. по учебна практика по специалността:
а) за всички специалности и за професиите от професионална област енергетика;
б) за специалностите от професионална област строителство;
в) за специалностите и професиите по дървообработване и мебелно производство;
2. по учебна и по лабораторна практика по специалността за специалностите и
професиите от професионални области машиностроене; химични технологии;
електротехника; електроника и автоматика;
3. по учебна практика по заваряване за специалностите и за професиите, по които се
провежда такава практика;
4. при профилиращо обучение по теория и практика, когато паралелката се дели на
различни профили по специалността (специалности в професията);
5. по учебна и лабораторна практика по специалността за специалност управление на
транспортното предприятие и за професия организатор движение на градски
пътнически транспорт;
6. по учебна и лабораторна практика по специалността за специалностите техника и
технология на месото и месните продукти, технология на зърносъхранението,
зърнопреработването и фуражите, технологичен и микробиологичен контрол и за
професията оператор в хранително-вкусовата промишленост (само за специалностите
оператор в производството на брашно и оператор в производството на месни продукти).

Чл. 21. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на групи с най-малко
от 9 ученици в група (не повече от 2 групи в паралелка):
1. по чертане (техническо, електротехническо, машинно, конструктивно,
корабостроително и др.);
2. по проектиране (всички видове) и разработване на курсови проекти - за всички
специалности и професии;
3. по конструиране и конструиране и чертане (за професионална област горско
стопанство и дървообработваща промишленост); по проектиране художествено
оформление, моделиране и конструиране на: облекло, обувни и кожено-галантерийни
изделия; по технологично проектиране на обувни и кожено-галантерийни изделия; по
рисуване и живопис; по рисуване и композиция; по рисуване; по дизайн; по дизайн в
силикатното производство; по декоративно рисуване; по моделиране; по скулптура и
моделиране.
4. по учебна и лабораторна практика и по специалните теоретични предмети, когато
паралелката е съставена от ученици по две различни специалности (професии);

5. по икономическите практики, включени в учебните програми по практика за
неикономическите специалности и професии;
6. по учебна практика по металообработване - за всички специалности и професии;
7. по учебна, лабораторна, учебна и лабораторна практика за всички специалности и
професии от всички професионални области, които не са включени в чл. 18, 19 и 20.

Чл. 22. (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може да се делят на две групи по
основи на програмирането и по информационни технологии - при минимум 8 ученици в
група.

Чл. 23. По учебна практика само за занятията по управление на автомобили, трактори,
локомотиви, кари, трамваи, тролейбуси и други машини, за които се изисква добиване
на правоспособност за правоуправление, обучението се провежда индивидуално.
Чл. 24. По производствена практика паралелките могат да се делят на групи с наймалко 10 ученици в група по преценка на директора на училището и съобразно
специфичните условия за провеждането й.

Чл. 25. За обучението по модули паралелките се делят на групи за часовете по
практика. Групи се формират при условията и по реда, определени с тази наредба за
съответната професионална област, професии и специалности.

Глава трета.
БРОЙ НА УЧЕНИЦИТЕ В ГРУПА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА
И СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките може
да се делят на групи по задължителноизбираема подготовка, както следва:
1. по общообразователни учебни предмети група се формира с най-малко 11 ученици,
когато са по различни учебни предмети; сборни групи се образуват при минимум 12
ученици;
2. по теория от учебните предмети по професионална подготовка група се формира с
най-малко 11 ученици, когато са по различни учебни предмети; сборни групи се
образуват при минимум 12 ученици;
3. (нова - ДВ, бр. 74 от 2003 г.) паралелките от I - IV клас с изучаване на музика,
хореография и изобразително изкуство в часовете по задължителноизбираема
подготовка по музика, по хореография и по изящни изкуства се делят на две групи при
минимум 10 ученици в група.
(2) Групите за задължителноизбираема подготовка по информатика и информационни
технологии се формират с минимум 8 ученици в група.
(3) Групите за задължителноизбираема подготовка в специалните училища се образуват
при минимум 8 ученици в група.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Паралелките в
училищата може да се делят на две групи по свободноизбираема подготовка, когато е по
различни учебни предмети, като броят на учениците се раздели на норматива съгласно
приложението.
(2) Групите за свободноизбираема подготовка в специалните училища за ученици с
увреден слух, нарушено зрение, умствена изостаналост и езиково-говорни нарушения и
възпитателните училища интернати се образуват при минимум 6 ученици в група.
(3) (Отм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)
(4) (Нова - ДВ, бр. 49 от 2002 г.) Броят на групите за свободноизбираема подготовка в
обслужващите звена, които организират дейности, свързани с развитието на интересите,
способностите и потребностите на децата/учениците в областта на спорта, науката,
техниката, технологията, изкуствата и отдиха, се определя, като броят на
децата/учениците се раздели на норматива съгласно приложението.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Делението на паралелките на групи по реда на
глави втора и трета се извършва по преценка на директора на училището и съобразно
специфичните условия за провеждането на обучението.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.) Списък - образец № 1, и
списък - образец № 2, се променят по време на учебните занятия, като групите или
паралелките се разформират, когато броят на децата и/или учениците се намали под
норматива за минимален брой съгласно приложението във:
1. групите в обслужващите звена или целодневните детски градини;
2. паралелките в ХIII клас;
3. полуинтернатните групи в училищата;
4. групите за свободноизбираема подготовка в училищата;
5. интернатните групи в специалните училища.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 31 и чл. 90, ал. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 68 от 1999 г.) и отменя Наредба № 8
от 1999 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена (ДВ, бр. 109 от 1999 г.).

§ 3. Тази наредба влиза в сила от 15.IX.2001 г.
§ 4. Указания по прилагането на наредбата се дават от министъра на образованието и
науката.

Приложение към чл. 2, ал. 1

Приложение към чл. 2, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 27 от 2008 г.)
Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата и детските градини
№
Училища,
Показател
Норматив за броя
по
детски
на учениците и
ред градини
на децата в параи обслужлелка, група
ващи звена
минимаксимален
мален
1
2
3
4
5
I.
Детски градини
1.
Целодневни,
група
12
22
полудневни и
сезонни детски
градини
Яслени групи
група
8
18
към целодневни
детски градини
2.
Седмични детски
група
12
18
градини и групи
към ЦДГ
3.
Специални
детски градини:
3.1. за деца със спегрупа
8
11
циални образователни потребности
3.2. за деца с езиковоговорни нарушения:
а) със заекване
група
8
10
б) с алалия,
група
6
8
с ринолалия и
с дизартрия
3.3. за деца с многрупа
3
5
жество увреждания
4.
Детски градини
за деца с хронични заболявания:
4.1. оздравителни
група
12
16
детски градини
II.
Общообразователни училища,
професионални

1.

2.
3.
4.
5.

6.
III.
1.1.

1.2.

1.3.

2.

3.

4.

училища, професионални гимназии и професионални колежи
Подготвителен
преди постъпване в първи клас
I - IV клас
V - VIII клас
IX - XII клас
Вечерна (сменна) форма на
обучение
Задочна форма
на обучение
Специални
училища
Специални училища за ученици с хронични
заболявания оздравителни
училища
за ученици с
детска церебрална парализа
и/или с множество малформации
болнични училища - средногодишно
За ученици със
специални образователни потребности (увреден слух, с нарушено зрение, с
умствена изостаналост)
За ученици с
множество
увреждания
За сляпо-глухи
ученици

паралелка

12

16

паралелка
паралелка
паралелка
паралелка

16
18
18
18

22
26
26
30

паралелка

15

35

паралелка

12

16

интернатна
група

12

16

паралелка

4

6

интернатна
група

4

6

паралелка

8

10

паралелка

8

12

интернатна
група

8

12

паралелка

4

6

интернатна
група
паралелка

4

6

2

3

интернатна
група

2

3

5.

6.

IV.

V.
1.

2.

3.

VI.

VII.

1.
1.1.
1.2.
2.

Социалнопедагогически
интернати
Възпитателни
училища-интернати - средногодишно
Училища към
местата за
лишаване от
свобода
Логопедични
кабинети
За деца и ученици със заекване,
с дисграфия и
дислексия
За деца с ринолалия, с алалия
и с дизартрия, с
множество
увреждания
За деца и ученици с дислалия
или с гласови
разстройства
Кабинети за
рехабилитация
на слуха и говора
и кабинети за
рехабилитация
на зрението
Общежития и
полуинтернатни
групи
Общежития
за ученици в
I - VIII клас
за ученици в
IX - XII клас
Полуинтернатни
групи за целодневна организация на учебния
ден
а) когато часовете по задължи-

паралелка

10

14

интернатна
група
паралелка

10

14

7

12

интернатна
група
паралелка

7

12

2

14

група

3

5

група
индивидуална
работа

2

3

група

17

20

група

18

25

група

20

25

индивидуална
работа

телните учебни
предмети се провеждат в самостоятелен блок
до обяд, а часовете за самоподготовка - след обяд
б) когато часовете за задължителните учебни
предмети и самоподготовка се
съчетават в смесен блок сутрин
и след обяд
3.
Полуинтернатни
групи за целодневна организация на учебния
ден в училища за
ученици с умствена изостаналост, в училищата-интернати за
ученици с увреден слух или с
нарушено зрение
VIII. Групи за свободноизбираема подготовка в училищата и групи в
обслужващите
звена, в които се
организират дейности, свързани
с развитието на
интересите, способностите и потребностите на
децата и учениците в областта на
спорта, науката,
техниката, технологията, изкуствата и отдиха
1.
Свободноизбираема подготовка
по ...

група

17

22

група

8

12

група

13

2.
3.
а)

б)

в)
4.

5.
6.
а)
б)
в)

Кръжок или клуб
по ...
Музикални
състави:
духов (фанфарен)
оркестър, хор за
школувано пеене,
камерен хор, ансамбъл, вокална
група
акордеонен оркестър, оркестър от
народни инструменти, група за
автентичен фолклор
хор за народно
пеене
Танцови състави народни, класически и спортни
танци
Театрален състав
Спортни групи
по видове спорт
колективни
спортове
индивидуални
спортове
групи за лечебна
физкултура,
туризъм

група

13

група

12

група

6

група

13

група

12

група

13

група

15

група

12

група

13

НАРЕДБА № 3 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА
ПРЕПОДАВАТЕЛСКА РАБОТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМАТА НА
НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
Издадена от Министерството на образованието и науката
Обн. ДВ. бр.27 от 11 Март 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г.

Раздел I.
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят нормите за преподавателска работа и редът за
определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета.

Чл. 2. (1) Персоналът в системата на народната просвета се разпределя на
педагогически и непедагогически.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Педагогическият персонал включва: директор,
помощник-директори по учебната дейност, по учебно-производствената дейност и по
спортна подготовка, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в
междуучилищен център за трудово-политехническо обучение (МУЦТПО), учителските
и възпитателските длъжности, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор,
хореограф, педагог, ресурсен учител.

Раздел II.
Норми за преподавателска работа
Чл. 3. (1) Нормите за преподавателска работа представляват броят на учебните часове,
които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време,
установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Нормите за преподавателска работа се отчитат в учебни
часове с изключение на нормите на ресурсните учители, учителските длъжности в
детските градини, възпитателските длъжности и педагогическите съветници, които се
отчитат в астрономически часове. Лицата, заемащи учителски длъжности в детските
градини, в обедните часове може да работят едновременно до два часа.
(3) Изпълнението на нормите за преподавателска работа е част от трудовите задължения
на педагогическия персонал.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Нормите за преподавателска работа на директорите на
детските градини, на общежитията и на ресурсните центрове за подпомагане на
интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности се изпълняват по време на законоустановен отпуск на лицата, заемащи
учителски и възпитателски длъжности.
(5) Нормите за преподавателска работа на педагогическия персонал в извънучилищните
педагогически учреждения с изключение на ресурсните центрове за подпомагане на

интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни
потребности и логопедичните центрове се изпълняват от 1 октомври до 31 август.
(6) При нормална продължителност на работното време по смисъла на чл. 136 от
Кодекса на труда на педагогическия персонал се възлага не по-малко от минималните
задължителни норми за преподавателска работа, определени в приложение № 1.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място за учителска длъжност може да се
открива при наличие на учебни часове по определен учебен предмет, вкл. и от
свободноизбираемата подготовка (СИП), за изпълнение на минимална норма
задължителна преподавателска работа.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място за учителска длъжност може да се
открива и когато по учебен предмет са налице учебни часове повече от половината
минимална норма задължителна преподавателска работа, при условие че работното
място е единствено по съответния учебен предмет или всички други работни места по
същия учебен предмет са формирани по реда на ал. 1.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) В рамките на определените средства по делегирания
бюджет на училището работно място за учителска длъжност може да се открие при
непълно работно време, когато учебните часове по учебния предмет са по-малко от
половината от минималната норма задължителна преподавателска работа.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Работно място за учителските длъжности
"ресурсен учител" може да се открива в специално училище, в специална детска
градина и в ресурсни центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание
на деца и ученици със специални образователни потребности при наличие на не помалко от 5 деца и/или ученици със специални образователни потребности, които се
възпитават или обучават интегрирано в държавните и общинските детски градини и
училища.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) В случаите, когато броят на децата или учениците е помалък от 5, работното място за учителските длъжности "ресурсен учител" по ал. 1 може
да се открива за няколко детски градини или училища, в които се провежда
интегрирано обучение.

Чл. 6. Работно място за длъжностите "ръководител на компютърен кабинет",
"педагогически съветник" и "помощник-директор" може да се открива по решение на
директора в рамките на утвърдените средства по бюджета на училището, детската
градина или обслужващо звено и при наличие на минимална норма задължителна
преподавателска работа, когато такава се изисква за длъжността.

Чл. 7. (1) Когато работното място е открито при условията на чл. 4, ал. 2, минималната
норма задължителна преподавателска работа може да се допълва с часове по други
учебни предмети, с часове от СИП и с часа на класа. Ако учебните предмети са с

различни минимални норми, часовете за допълване се привеждат към минималната
норма за учебния предмет, за който е открито работното място, съгласно приложение №
2.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Минималната норма задължителна преподавателска
работа за учителските длъжности от V до VIII клас може да се допълва до 4 часа
седмично с часове по самоподготовка при целодневна организация на учебния ден,
които се приравняват към нормата за преподавателска работа за учебния предмет, за
който е открито мястото.
(3) Когато учебните часове по предмета "технологии" са по профила, по който се
извършва обучението, те се приравняват към минималната норма за задължителна
преподавателска работа по съответния профилиращ учебен предмет.
(4) Часовете по безопасност на движението от I до VIII клас се привеждат към
минималната норма задължителна преподавателска работа 720 часа годишно.
(5) Часовете за производствената практика на учениците (30 часа седмично) се
приравняват на 18 часа по теория или 24 часа по учебна практика за упражняване на
ръководни и контролни функции от учителите.

Чл. 8. (1) Учебният час по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се
използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, не се
включва в изискванията за откриване на работно място по чл. 4 и с него се допълва
нормата за преподавателска работа.
(2) Учебният час по ал. 1 може да се възлага над минималната норма задължителна
преподавателска работа на педагогическия персонал за действително организирани и
проведени спортни дейности и на открито.

Чл. 9. (1) Учебните часове, които са недостатъчни за откриване на работно място, може
да се определят над минималната норма задължителна преподавателска работа на
педагогическия персонал в училището, но не повече от половин минимална норма.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) На помощник-директора по административностопанската дейност може да се определят учебни часове, които са недостатъчни за
откриване на работно място, ако отговаря на изискванията за заемане на учителска
длъжност.
(3) Учебните часове, които са недостатъчни за откриване на работно място, може да се
възлагат като лекторски включително и на външни лица.
Чл. 10. (1) Преподавателската работа на педагогическите кадри в училищата се планира
през юни в списък - образец № 1, и се утвърждава от директора не по-късно от 30
септември след съгласуване с началника на инспектората по образование.
(2) Преподавателската работа на педагогическите кадри в детските градини и
обслужващите звена - извънучилищни педагогически учреждения, се планира

съответно в списък - образец № 2, и в списък - образец № 1а, и се утвърждава в срока
по ал. 1 от:
1. директора на детската градина или обслужващото звено след съгласуване с началника
на регионалния инспекторат по образованието - когато се прилага системата на
делегираните бюджети;
2. началника на регионалния инспекторат по образование след съгласуване с
финансиращия орган - когато не се прилага системата на делегираните бюджети.
(3) Промени в разпределението на преподавателската работа през учебната година се
допускат:
1. при разформиране на паралелка или група в случаите, определени с нормативен акт;
2. при прекратяване на трудовото правоотношение с учител;
3. когато се налага възстановяване от съда на незаконно уволнен служител;
4. когато се налага, поради заемането на длъжността "директор" от лице, чиято
професионална квалификация не позволява изпълнението на утвърдената норма за
преподавателска работа на директора;
5. при намаляване на числеността на персонала при условията и по реда на чл. 13.
(4) Промените по ал. 3 се утвърждават при условията и по реда на ал. 1 и 2.

Чл. 11. Когато през учебната година трудовото правоотношение с учител се прекрати
или при отсъствие на учител, новопостъпилият или заместващият учител изпълнява
оставащата част от годишната норма за преподавателска работа.

Раздел III.
Численост на персонала
Чл. 12. (1) Числеността на персонала се утвърждава в списък - образец № 1, списък образец № 2, и списък - образец № 1а, за всяка учебна година от директора на
училището, на детската градина или на обслужващото звено в рамките на средствата по
делегирания бюджет. За детските градини и обслужващите звена, които не прилагат
системата на делегираните бюджети, числеността на персонала се утвърждава от
финансиращия орган.
(2) Числеността на персонала се определя, като приоритетно се осигуряват работните
места за педагогически специалисти, за да се гарантира изпълнението на учебния план
в училищата, дейностите по отглеждане, възпитание и обучение в детските градини и
педагогическите дейности в извънучилищните педагогически учреждения.
(3) (Нова - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) При определяне и утвърждаване на числеността на
педагогическия персонал се спазват нормите за максималния брой работни места, които

може да бъдат разкрити за длъжността "главен учител" и "главен възпитател",
определени в приложение № 3
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Промени в числеността на педагогическия
персонал може да се извършват по време на цялата учебна година при условията и по
реда на чл. 10.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 4 от 2010 г.) Промени в числеността и длъжностите на
непедагогическия персонал по изключение може да се извършват по време на цялата
учебна година.

Чл. 13. (1) Към първо число на всеки календарен месец директорите на детските
градини, на училищата или на обслужващите звена, които прилагат системата на
делегираните бюджети, са длъжни да установят дали имат просрочени финансови
задължения.
(2) Когато при условията на ал. 1 се установят просрочени задължения повече от 1/12 от
утвърдения бюджет, в 7-дневен срок от установяването директорът уведомява
първостепенния разпоредител с бюджетни кредити и му предлага за утвърждаване план
за намаляване на разходите.
(3) При неутвърждаване на плана по ал. 2 или при повторно установяване на
просрочени задължения повече от 1/12 от утвърдения бюджет директорът предлага нов
план за намаляване на разходите, който задължително включва и намаление на
числеността на персонала.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Персоналът за медицинското обслужване на детските градини, яслените групи към
тях и училищата се определя по ред, установен от министъра на здравеопазването.

Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 42, ал. 3 от Закона за народната просвета и
отменя Наредба № 5 от 2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и
нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета (обн., ДВ,
бр. 51 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2004 г.).

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 6
(Изм. - ДВ, бр. 4 от 2010 г.)

Минимална задължителна норма за преподавателска работа
Длъжности

1.

2.

2.1.
2.2.
3.
4.
5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Директор на детска
градина, училище,
обслужващо звено
Учителска длъжност в
детска градина,
обединено детско
заведение
Учителска длъжност в
детска градина
Учителска длъжност по
музика (по ритмика)
Учителска длъжност в I - IV
клас
Учителска длъжност по чужд
език в I - IV клас
Учителска длъжност в V - XI
(XII, XIII) клас
български език и литература, математика,
чужди езици, информатика, общотехнически и специални
учебни предмети
физика, химия, биология, астрономия
история, география,
философия, музика,
корепетиция, изобразително изкуство,
физкултура (спорт),
хореография
труд и техника, технологии - при непрофилирано обучение
учебна практика,
лабораторна практика, кормилни упражнения, (управление
на МПС и др.)
производствена

Минимална
норма за
задължителна
преподавателска работа
(часа)
72

30 седмично
24 седмично
21 седмично
648 годишно

648 годишно

684 годишно
720 годишно

792 годишно

864 годишно

18/24 седмично

В т. ч.
индивидуална
работа
с деца

5.7.

6.
6.1.

6.2.

7.

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

8.

9.
9.1
9.2.

практика
учителска длъжност:
рехабилитатор на слуха и говора,
учителска длъжност за
подпомагане на зрително
затруднени деца, логопед и учителска длъжност
по ориентиране и
мобилност
Учител-методик по:
чужд език, професионално образование
(когато преподава по
теория)
професионално образование (когато преподава по практика)
Учителска длъжност в
извънучилищни педагогически
учреждения по:
природо-математически дисциплини,
приложно-технически
дисциплини, селскостопански дисциплини, литературно творчество
хуманитарни и обществени дисциплини
изобразително изкуство, театрално изкуство, танцово изкуство,
музикално изкуство,
кино- и фотоизкуство
лечебна физкултура,
колективен спорт,
туризъм
Възпитателски длъжности,
педагогически съветник,
ресурсни учители
Ръководител на компютърен кабинет:
в училища с до 7 паралелки
в училища с над 7 паралелки

21 седмично

400 годишно

600 годишно

720 годишно

72

720 годишно
720 годишно

720 годишно

30 седмично

360 годишно
288 годишно

80

10.

Ръководител на фили396 годишно
ал в МУЦТПО
11. Помощник-директор
11.1. помощник-директор
216 годишно
по учебната дейност,
помощник-директор
по учебно-производствената дейност, помощник-директор по
спортна подготовка
Забележка. За минимална норма задължителна преподавателска работа за
учебните часове от свободноизбираемата подготовка се приема
минималната норма за учебния предмет с най-близко учебно съдържание.

Приложение № 2 към чл. 7, ал. 1
Коефициенти за привеждане на учебните часове по учебни предмети с
различна норма за задължителна преподавателска работа
Норма, която
се приравнява
648
648
648
648
648
684
684
684
684
684
720
720
720
720
720
792
792
792
792
792
864
864

Норма, към
която се
приравнява
648
684
720
792
864
648
684
720
792
864
648
684
720
792
864
648
684
720
792
864
648
684

Коефициент
на приравняване
1,00
0,95
0,90
0,82
0,75
1,06
1,00
0,95
0,86
0,79
1,11
1,05
1,00
0,91
0,83
1,22
1,16
1,10
1,00
0,92
1,33
1,26

864
864
864

720
792
864

1,20
1,09
1,00

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 3
(Ново - ДВ, бр. 4 от 2010 г.)
Норми за максималния брой работни места, които може да бъдат разкривани за длъжността
"главен учител" и "главен възпитател"
Звено
от системата на
народната
просвета

Мярка

Брой

1
1. Детска
градина

2
брой групи

3
от 1 до 3
включително
от 4 до 9
включително
10 и над 10
над 50
до 5
включително
от 6 до 20
включително
над 20

2. Училище

брой работни места за
длъжностите от
педагогическия
персонал с изключение
на директора и
помощник-директорите

Максимален
брой работни
места за
длъжността
"главен
учител"
4
не се
разкрива
1

Максимален
брой работни
места за
длъжността
"главен
възпитател"
5
-

2
3
не се
разкрива
1

не се
разкрива
не се
разкрива

-

общият брой на
работните места за
длъжностите "главен

3. Обслужващо
звено
по
чл. 33а,
ал. 1,
т. 2 ЗНП

брой работни места за
длъжностите от
педагогическия
персонал с изключение
на директора и
помощник-директорите

до 5
включително
от 6 до 20
включително
над 20

учител" и "главен
възпитател" не може да
надвишава 7 на сто от
общия брой на работните
места, разкрити за
длъжностите от
педагогическия
персонал в училището, с
изключение на
директора и
помощник-директорите
не се
не се
разкрива
разкрива
1
1
общият брой на
работните места за
длъжностите "главен
учител" и "главен
възпитател" не може да
надвишава 7 на сто от
общия брой на работните
места, разкрити за
длъжностите от
педагогическия
персонал в
обслужващото звено, с
изключение на
директора и
помощник-директорите

