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гр. Пловдив 

ПРАВИЛНИК 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН 

ВЕЛИНОВ" - ГРАД ПЛОВДИВ 

Правилникът за дейността на училището е приет на заседание на 
Педагогическия съвет ( Протокол № 5/08.09.2022 г . ) и е утвърден със 

Заповед № РД-10-393/09.09.2022 г. на директора на училището. 
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ГЛАВА I. УСТРОЙСТВО И СТАТУТ. ОРГАНИЗАЦИЯ. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1.(1) Този правилник урежда положения от устройството, дейността и вътрешния 

ред в СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ГРАД ПЛОВДИВ /СУ 

УУС/, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове 

от по-висок ранг или имат нужда от специфично третиране. 

(2) Правилникът е задължителен за всички участници в образователния процес -

директор, заместник-директори, учители и други педагогически специалисти, 

ученици и родители, както и за всички лица, намиращи се на територията на 

училището. 

Чл. 2. (1) Записването в СУ УУС включва задължението да се спазва този правилник. 

(2) В първата седмица на учебната година класните ръководители запознават и 

разясняват правилника на учениците и родителите им. 

Чл. 3. (1) СУ УУС е юридическо лице и е второстепенен разпоредител с бюджетни 

кредити към Министерството на образованието и науката /МОН/, което прилага 

системата на делегираните бюджети. 

(2) Финансирането на училището се извършва: 

• със средства, предоставени от МОН. съгласно утвърдена формула и правила; 

• от собствени приходи; 

• със средства по национални програми и проекти. 

(3) МОН предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, 

разпореждане и управление. 

(4) Седалището и адресът на управление са: гр. Пловдив, ул. Прохлада № 1 

Чл. 4. СУ УУС има обикновен собствен печат и печат с изображение на държавния 

герб, идентификационен код по БУЛСТАТ, банкова сметка, e-mail и електронна 

страница. 

Чл. 5. (1) СУ УУС осъществява своята дейност въз основа на принципа на 

автономията и в съответствие с нормативните актове, като: 

1. Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната. 
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2. Урежда устройството и дейността си в правилник в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ и подзаконовите актове по 

прилагането му. 

3. Избира организацията, методите и средствата на обучение за осигуряване на 

качествено образование. 

4. Определя свои символи и ритуали, униформено облекло и други отличителни 

знаци. 

5. Участва в национални и международни програми и проекти, подпомагащи 

дейности в областта на образованието. 

6. Обучението се осъществява на една смяна. 

7. За учениците от I до XII клас включително се осигурява: 

7.1. целодневна организация на учебния ден; 

7.2. хранене, организирано в училищен стол; 

7.3. общежитие. 

(2) Автономията на училището включва и правото на училището да избира и съставя 

свои училищни учебни планове, да разпределя учебната програма в зависимост от 

потребностите на учениците, да определя учебните предмети и да разработва 

учебните програми в случаите, предвидени в ЗПУО. 

(3) Целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от 

обучението се определят с учебните програми, утвърдени от министъра на 

образованието и науката. Учебните програми по избираемите учебни часове и 

факултативните учебни часове се утвърждават от директора на училището. 

(4) Като държавно училище СУ УУС носи отговорност за: 

1. изпълнението на държавните образователни стандарти, засягащи дейността му; 

2. създаване на условия за опазване на живота и здравето на децата и учениците по 

време на обучението, възпитанието и социализацията; 

3. законосъобразно и целесъобразоно изразходване на бюджетните средства и 

опазване на МТБ; 

4. извършването на дейности, които противоречат на законите на страната, 

ограничават правата и свободите на личността или нарушават ОВП. 

(5) Училището: 
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1. обучава и подкрепя деца и ученици със сензорни увреждания - увреден слух. или 

нарушено зрение; 

2. предлага целодневна организация на учебния ден, осигурено хранене, а при 

необходимост - и общежитие. 

3. провежда обучение за завършване на клас и за придобиване на основно и средно 

образование. 

4. осигурява и обучение за придобиване на професионална квалификация. 

5. може да се осъществява и профилирана подготовка. 

6. организира и провежда и предучилищно образование на деца със сензорни 

увреждания - увреден слух, преди постъпването им в I клас. 

7. по изключение в училището може да се приемат за отглеждане, възпитание, 

социализация и обучение и деца. навършили две години. 

8. по изключение в училището може да се разкриват и яслени групи за отглеждане на 

деца от 10-месечна до тригодишна възраст. 

Чл. 6. (1) Според вида на предлаганата подготовка училището е специално училище 

за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух. 

(2) Според степента на училищното образование училището е средно. 

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

клас включително в два етапа, както следва: 

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

2. прогимназиален - от V до VII клас включително. 

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

клас включително в два етапа, както следва: 

1. първи гимназиален - от VIII до X клас включително, и 

2. втори гимназиален - от XI до XII клас включително. 

(5) В училището се организира и провежда и предучилищно образование на деца със 

сензорни увреждания - увреден слух преди постъпването им в I клас. 

(6) По изключение в СУ УУС може да се приемат за отглеждане, възпитание, 

социализация и обучение и деца, навършили две години. 
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(7) По изключение в СУ УУС може да се разкриват яслени групи за отглеждане на 

деца от 10-месечна до тригодишна възраст при условия и по ред, приети с наредбата 

на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката. 

Чл. 7. (1) Според съдържанието подготовката в училището е обща и професионална. 

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

придобиване на общообразователна и разширена подготовка. 

(3) Професионалното образование се осъществява в средната степен чрез 

общообразователна, професионална и разширена подготовка - в първи гимназиален 

етап и чрез общообразователна и професионална подготовка - във втори гимназиален 

етап, където може да се осъществява и чрез разширената подготовка. 

Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация и се 

реализира в съответствие със следните принципи: 

1. единна държавна образователна политика за осигуряване правото на училищно 

образование; 

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

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

компетентности на практика; 

3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик; 

4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

училищното образование; 

5. запазване и развитие на българската образователна традиция; 

6. хуманизъм и толерантност; 

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

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

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите; 

9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на училищното 

образование; 

10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

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

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

въпросите на образованието. 

Чл. 9. (1) Обучението в СУ УУС се провежда на книжовен български език. 

Усвояването на книжовния български език е задължително за всички деца и ученици. 

(2) Учителите са длъжни да преподават на български език и да подпомагат учениците 

при овладяването и прилагането на книжовно-езиковите му норми при обучението по 

всички учебни предмети, с изключение на чужд език, майчин език и на учебните 

предмети, които се изучават на чужд език. 

Официалният език в системата на училищното образование е българският. 

(3) За усвояването на българския книжовен език от учениците, за които българският 

език не е майчин, се създават допълнителни условия, в т.ч. и безплатно допълнително 

обучение по български език с цел подпомагане на образователната им интеграция. 

(4) Задължително е спазване на книжовните езикови норми в училищното 

образование при общуването на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти с децата и учениците. 

(5) Степента на усвояване на българския книжовен език от учениците се установява 

и чрез националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити по 

български език и литература. 

Чл. 10. Учениците ползват правото си на безплатно образование, безплатно ползване 

на училищната база. правото на безплатна педагогическа консултация, отнасяща се 

до учебния процес и професионалното им ориентиране, на морално и материално 

стимулиране. 

Чл. 11. (1) Училищното образование в СУ УУС е светско. 

(2) Не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини. 

Чл. 12. (1) За училищното образование училището осигурява безвъзмездно ползване 

на учебници и учебни комплекти при условия и по ред, определени от Министерския 

съвет. 

(2) Учебниците и учебните комплекти, които се предоставят за безвъзмездно 

ползване на децата и учениците, се избират от учителите, които преподават по 

учебния предмет в съответния етап от степента на образование. 
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РАЗДЕЛ II. УЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА - СЪЩНОСТ И СЪДЪРЖАНИЕ 

Чл. 13. (1) Училищната подготовка е съвкупност от компетентности - знания, умения 

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

и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на училищното 

образование. 

(2) Според съдържанието си училищната подготовка е общообразователна, 

разширена, профилирана, професионална и допълнителна. 

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

модули, а допълнителната подготовка - и чрез обучение или дейности в други форми. 

Чл. 14. (1) В процеса на училищното образование може да се изучава учебният 

предмет Майчин език. 

(2) В процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет 

Чужд език извън посочените чужди езици в държавния образователен стандарт за 

общообразователната подготовка и в държавния образователен стандарт за 

профилираната подготовка. 

(3) В процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет 

Хореография. 

(4) В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически, 

философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни 

предмети. При условията и по реда на ЗПУО в процеса на училищното образование 

може да се изучава и учебният предмет Религия. 

(5) В процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети от 

областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, 

предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата 

на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират 

национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като 

разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни 

предмети. 

(6) В СУ УУС извън видовете подготовка се провежда и задължително обучение по 

специални учебни предмети. 
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(7) Учебните предмети по ал. 1, 2, 3, 4 и 6 се изучават по учебни програми, утвърдени 

от министъра на образованието и науката. Учебните програми определят и броя 

учебни часове за изучаването им. 

(8) Учебните предмети по ал. 5 се изучават по учебни програми, утвърдени от 

директора на училището. Учебните програми определят и броя учебни часове за 

изучаването им. 

Чл. 15. (1) Общообразователната подготовка обхваща следните групи ключови 

компетентности: 

1. компетентности в областта на българския език; 

2. умения за общуване на чужди езици; 

3. математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните 

науки и на технологиите; 

4. дигитална компетентност; 

5. умения за учене; 

6. социални и граждански компетентности; 

7. инициативност и предприемчивост; 

8. културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество; 

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

спорт. 

(2) Общообразователната подготовка се придобива чрез изучаването на 

общообразователни учебни предмети. 

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

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

образователен стандарт за общообразователната подготовка. 

Чл. 16. (1) Въз основа на държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка министърът на образованието и науката утвърждава учебни програми по 

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

компетентностите на учениците като очаквани резултати от обучението. 

(2) Изключения по ал. 1 се допускат за иновативните училища, за които директорът 

на училището в съответствие с държавния образователен стандарт за 
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общообразователната подготовка може да утвърждава учебни програми за един или 

повече общообразователни учебни предмети за съответния етап. 

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

средното образование се утвърждават по нива на компетентност в съответствие с 

Общата европейска езикова рамка. 

Чл. 17. (1) За учениците, които се обучават по индивидуални учебни планове, се 

утвърждават индивидуални учебни програми въз основа на учебните програми. 

(2) Индивидуалните учебни програми се утвърждават от директора по предложение 

на екипа за подкрепа за личностно развитие. 

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

програми се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

Чл. 18. Общообразователната подготовка в основната степен на образование е 

еднаква се придобива чрез изучаване на общообразователни учебни предмети и с 

определен брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен 

стандарт за учебния план. 

Чл. 19. (1) Разпределението на общообразователните предмети за придобиване на 

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

броят на учебните часове за изучаването на всеки от тях за всеки клас и етап от 

средната степен се определят в рамкови учебни планове, утвърдени в зависимост от 

вида на образованието и според спецификата и формата на обучението. 

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

стандарт за учебния план. 

Чл. 20. (1) Разширената подготовка обхваща компетентности, които развиват и 

усъвършенстват отделни компетентности от общообразователната подготовка. 

(2) Разширената подготовка се придобива чрез изучаване на общообразователни 

учебни предмети, предвидени за изучаване в процеса на училищното образование, 

както и на учебни предмети по чл. 14, ал. 1 - 5. 
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(3) Учебните предмети, чрез които се придобива разширената подготовка, се 

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

възможностите на училището. 

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

съответния клас, с изключение на учебните предмети по чл. 14, ал. 1, 2, 3 и 4. се 

определя с учебни програми, утвърдени от директора на училището. 

Чл. 21. (1) Професионалната подготовка обхваща компетентности, необходими за 

придобиване на професионална квалификация, както и за придобиване на 

правоспособност за професии, упражняването на които изисква такава, включително 

за упражняване на регулирани професии. 

(2) Професионалната подготовка осигурява постигането на държавния образователен 

стандарт за придобиването на квалификация по професия в двата гимназиални етапа 

на средната степен на образование. 

(3) Професионалната подготовка за всяка професия е обща, отраслова, специфична и 

разширена и включва обучение по теория и практика на професията. 

(4) Целите, съдържанието и характеристиките на видовете професионална подготовка 

се определят в Закона за професионалното образование и обучение. 

Чл. 22. (1) Допълнителната подготовка обхваща компетентности, отговарящи на 

интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. 

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

допълнителната подготовка, се предлагат от училището в зависимост от 

възможностите му, избират се от учениците според интересите им и се определят с 

училищните учебни планове. 

(3) Съдържанието на допълнителната подготовка, с изключение на учебните 

предмети по чл. 14, ал. 1, 2, 3 и 4, се определя в учебни програми, утвърдени от 

директора на училището. 

РАЗДЕЛ III. УЧЕБЕН ПЛАН 

Чл. 23. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или 

модули за придобиване на училищната подготовка. 

(2) Структурата на учебния план за СУ УУС обхваща четири раздела: 
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1. раздел А - задължителни учебни часове; 

2. раздел Б - избираеми учебни часове; 

3. раздел В - факултативни учебни часове. 

4. раздел Г - учебни часове, предвидени за изучаване на специалните учебни 

предмети. 

Чл. 24. (1) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване 

на общообразователната подготовка и общата професионална подготовка. 

(2) Задължителните учебни часове по учебните предмети музика и/или изобразително 

изкуство от раздел А на учебния план може да се използват за обучението за 

придобиване на професионална подготовка в избираемите учебни часове в раздел Б 

на учебния план при запазване на общия брой учебни часове в раздели А и Б. 

(3) Учебни часове в раздел А на учебния план, предвидени за обучение за 

придобиване на обща професионална подготовка, може да се използват за обучение 

за придобиване на отраслова и/или специфична професионална подготовка в раздел 

Б на учебния план, като учебните предмети за придобиване на обща професионална 

подготовка се предвидят за изучаване в избираемите учебни часове на училищния 

учебен план до края на степента. 

Чл. 25. (1) В избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на 

разширената подготовка, отрасловата, специфичната и разширената професионална 

подготовка, както и на специализираната подготовка. 

(2) В избираемите учебни часове може да се изучават и учебните предмети по чл. 14, 

ал. 1, 2, 3, 4 и 5. 

Чл. 26. Във факултативните учебни часове се осъществява обучение за придобиване 

на допълнителната подготовка. 

Чл. 27. (1) Извън часовете по чл. 23, ал. 2 и 3 в учебния план се включва за всеки клас, 

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

спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по 

предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа. 

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

възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез 

ученическото самоуправление. 
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(3) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от 

педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с 

професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт. 

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

зависимост от проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката. 

Чл. 28. (1) Въз основа на рамковия учебен план министърът на образованието и 

науката - след съгласуване по компетентност с представители на работодателите, с 

министъра на младежта и спорта или с министъра на културата - утвърждава типови 

учебни планове по специалности от професии за професионална подготовка. 

(2) Типовият учебен план по ал. 1 определя учебните предмети или модули от 

отрасловата и специфичната професионална подготовка и броя на учебните часове, 

определени за тяхното изучаване по класове, етапи и степени. 

Чл. 29. (1) СУ УУС въз основа на съответния рамков или типов учебен план 

разработва училищен учебен план съобразно интересите на учениците и 

възможностите си. 

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

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

освен в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план. 

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

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

Чл. 30. (1) Въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен 

план за учениците със специални образователни потребности, които се обучават в 

дневна и комбинирана форма на обучение; 

(2) Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия съвет и се 

утвърждава със заповед на директора на училището. Изълнението му се контролира 

ежемесечно от директора. 

(3) Индивидуалният учебен план за учениците със сензорни увреждания може да 

включва и раздел Г - учебни часове, предвидени за изучаване на специалните учебни 

предмети. 

(4) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на 

случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план. 
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(5) Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време 

по един или по повече учебни предмети, което е различно от рамковия, типовия и 

училищния учебен план. 

(6) Индивидуалният учебен план на учениците със специални образователни 

потребности може да съдържа само част от учебните предмети, определени в 

рамковия, типовия или в училищния учебен план. В индивидуалния учебен план се 

допуска: 

1. отсъствие в раздел А на учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато 

обучението на ученика по него е невъзможно и това е доказано с медицински 

документ; 

2. отсъствието в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на 

ученика по тях е невъзможно и въз основа на медицински документ екипът за 

подкрепа за личностно развитие е препоръчал съответните предмети да не се изучават 

- за учениците със специални образователни потребности; 

3. намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети, като 

намаляването в основната степен на образование не може да бъде повече от 50 %, а в 

средната степен на образование - не може да бъде повече от 70 % за всеки отделен 

учебен предмет. 

(7) За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за 

подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се 

утвърждава от директора на училището. 

(8) Индивидуалната учебна програма по ал. 7 за учениците със специални 

образователни потребности се разработва въз основа на рамкови изисквания, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(9) В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се определят: 

1. място за провеждане на обучението - в училище, в център за подкрепа за личностно 

развитие, в домашни или в болнични условия; 

2. календарен график на обучението по дати и часове; 

3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка 

и оценка, когато има такива специфики. 
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Чл. 31. Структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове, както и 

условията и редът за тяхното утвърждаване се определят с държавния образователен 

стандарт за учебния план, а на индивидуалните учебни планове за учениците по чл. 

30, ал. 1 - и с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 32. (1) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, 

по който е започнал да се обучава в същото училище. 

(2) Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава. 

Чл. 33. Общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б на училищния учебен план 

за една учебна седмица е. както следва: 

1. двадесет и два учебни часа - в I клас; 

2. двадесет и три учебни часа - във II клас; 

3. двадесет и седем учебни часа - в III и в IV клас; 

4. тридесет и два учебни часа - от V до XII клас; 

Чл. 34. (1) Общият брой учебни седмици за една учебна година е, както следва: 

1. тридесет и две учебни седмици - от I до III клас включително; 

2. тридесет и четири учебни седмици - от IV до VI клас включително; 

3. тридесет и шест учебни седмици - от VII до XI клас включително, а паралелките за 

професионална подготовка в X и в XI клас - и две учебни седмици допълнително за 

производствена практика; 

4. тридесет и една учебни седмици - за XII клас, от които в паралелките за 

професионална подготовка две седмици са за производствена практика. 

Чл. 35. (1) Училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет и 

след съгласуване с обществения съвет към училището при условията и се утвърждава 

от директора на училището. 

(2) Училищните учебни планове ежегодно се включват в Националната електронна 

информационна система. 

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ 

Чл. 36. (1) Училищното образование в СУ УУС се организира в последователни 

класове. 

xfflis? ш 
V 
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(2) Класовете се означават с римски цифри във възходящ ред. 

(3) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички 

форми на обучение с изключение на случаите, предвидени в ЗПУО. 

Чл. 37. (1) Учениците, записани за обучение в даден клас в дневна и комбинирана 

форма на обучение, в зависимост от броя им се организират в паралелки или групи. 

(2) Паралелките от един клас се обозначават с буквите на българската азбука, които 

се поставят след номера на класа. 

(3) В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул паралелката може 

да се дели на групи или да се организират сборни групи от различни паралелки от 

един клас или от различни класове. 

(4) Когато в един и същ клас са записани ученици с различна етническа 

принадлежност, не се допуска обособяването им в паралелки въз основа на 

етническата им принадлежност. 

(5) Не се допуска обособяването в паралелки или групи на учениците със специални 

образователни потребности, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен 

план. 

Чл. 38. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя 

на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на 

индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния 

образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с 

държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие. 

РАЗДЕЛ V. УЧЕБНО И НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

Чл. 39. (1) Училищното образование се организира в учебни години. 

(2) Учебната година включва учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни 

часове, както и ваканции. 

(3) Учебната година е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември. В 

случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. 
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Чл. 40. (1) Учебното време за всички форми на обучение, с изключение на 

самостоятелната, се организира в учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и 

учебни часове. 

(2) Учебното време за самостоятелната форма се организира от училището чрез 

изпити и от ученика, който се подготвя самостоятелно за тях. 

(3) Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I до 

III включително задължително се използват за проектни и творчески дейности, които 

се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни и 

творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една 

учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни. 

(4) Учебното време в дистанционните учебни часове включва времето за провеждане 

на урок в електронна среда и за взаимодействие между учителя и ученика по време 

или извън урока. 

Чл. 41. (1) Учебната година включва два учебни срока. 

(2) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици. 

(3) Продължителността на втория срок се определя със заповед на министъра на 

образованието и науката. 

Чл. 42. (1) Учебната седмица е с продължителност 5 учебни дни и съвпада с работната 

седмица. 

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 

2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно 

обявените работни дни са учебни, освен когато учениците са във ваканция. 

(3) Учениците могат да участват в състезания от държавния и международния 

спортен календар на българските спортни федерации по съответния вид спорт и през 

почивните дни. 

Чл. 43. (1) Учебният ден включва учебните часове и почивките между тях. 

(2) Учебният ден започва не по-рано от 8,00 ч. и приключва не по-късно от 19,30 ч. 

Чл. 44. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 

1. тридесет и пет минути - в I и II клас; 

2. четиридесет минути - в III - VII клас; 

3. четиридесет минути - в VIII - XII клас; 
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4. четиридесет и пет минути - по учебна практика; 

5. шестдесет минути - по производствена практика; 

(2) Продължителността на учебния час по ал. 1, т. 1 - 3 се отнася и за часа на класа и 

за часа за организиране и провеждане на спортни дейности. 

(3) Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка 

при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава: 

1. двадесет минути - в началния етап; 

2. тридесет минути - в прогимназиалния етап; 

3. четиридесет минути - в гимназиалната степен. 

(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за 

дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на 

часовете от дневното разписание. 

(5) Продължителността на учебния час е тридесет и пет минути за ученици: 

1. с множество увреждания и със сензорни увреждания; 

2. със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано по 

индивидуален учебен план. 

(6) Когато повече от 30 % от учениците от I до VII клас са включени в целодневна 

организация на учебния ден продължителността на учебния час може да е 40 минути. 

Чл. 45. (1) При непредвидени и извънредни обстоятелства продължителността на 

всеки учебен час по чл. 44 може да бъде намалена до 20 минути от директора на 

училището със заповед. 

(2) В случаите и по реда на ал. 1 директорът може да намалява и продължителността 

на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и 

физическа активност при целодневна организация на учебния ден. 

(3) В случаите по ал. 1 и 2 директорът на училището уведомява началника на 

регионалното управление на образованието до края на учебния ден, за който се отнася 

намалението, и създава организация за уведомяване на родителите на учениците. 

Чл. 46. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. 

(2) Почивките между учебните часове в училището се определят от директора и са с 

продължителност не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. 
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(3) Директорът на училището осигурява за учениците поне една почивка не по-малка 

от 20 минути. 

(4) Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях по 

решение на педагогическия съвет на училището по учебна и производствена практика 

в паралелките за придобиване на професионална квалификация, но не повече от три 

последователни учебни часа; 

(5) Последователни учебни часове с почивка между тях може да се организират по 

решение на педагогическия съвет на училището и като временна мярка, но за не 

повече от два учебни часа, с цел осигуряване на почивка по различно време на 

учениците от различните паралелки и за ограничаване на контактите и струпването 

между тях. 

(6) В случаите по чл. 45, ал. 1 продължителността на почивките между учебните 

часове е 5 минути. 

Чл. 47. Началото на учебния ден, продължителността на часовете и на почивките 

между тях, както и продължителността на дейностите при целодневна организация 

на учебния ден определят дневното разписание на училището и се оповестяват на 

електронната страница на училището. 

(2) Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение 

от разстояние в електронна среда. 

Чл. 48. (1) Учебните часове от раздели А и Б от училищния учебен план се 

разпределят за всяка отделна паралелка за всеки учебен ден от учебната седмица в 

седмично разписание. 

(2) Седмичното разписание се разработва в съответствие с наредбата на министъра 

на здравеопазването, издадена на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква 

"ж" на Закона за здравето, и се утвърждава със заповед от директора на училището не 

по-късно от 3 дни преди началото на всеки учебен срок. 

(3) В седмичното разписание извън броя на учебните часове се включва и часът на 

класа. 

(4) Учебният час за спортни дейности се включва в седмичните разписания извън 

броя на учебните часове съобразно организацията на учебния ден и спортната база в 

училището. 
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(5) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 

учебни часове следват утвърденото седмично разписание. 

(6) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът 

оповестява на електронната страница на училището график за дистанционните 

учебни часове и за текущата обратна връзка и оценяването. 

Чл. 49. (1) За определен учебен ден директорът на училището може със заповед да 

определи различно от утвърденото седмично разписание разпределение на учебните 

часове, при спазване на седмичния брой часове, при: 

1. разместване на часове за определени дни по указания на министъра на 

образованието и науката и/или началника на РУО - Пловдив във връзка с провеждане 

на национални и регионални външни оценявания; 

2. разместване на часове във връзка с осигуряване на заместване на отсъстващи 

учители; 

3. необходимост от провеждане на два последователни учебни часа по един и същ 

учебен предмет в рамките на учебния ден, които не са предвидени в седмичното 

разписание за провеждане на класни работи, както и за реализиране на дейностите 

като: организирани прояви, изяви и мероприятия и организирано посещение на 

природни обекти, обществени, културни и научни институции, които посещения не 

са предмет на уреждане от наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма; 

4. установена потребност на учениците от групата за целодневна организация на 

учебния ден; 

5. обучение от разстояние в електронна среда. 

(2) В заповедта по ал. 1 задължително се описват обстоятелствата, наложили 

определянето на различно от седмичното разписание разпределение на учебните 

часове в учебния ден. 

Чл. 50. Неучебното време включва: 

1. официалните празници по чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда; 

2. ваканциите; 

3. неучебни дни при условията и по реда на чл. 105, ал. 1, 3 ,4 и 5 ЗПУО, както следва: 

3.1. Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни - за учебни, със 

заповед на министъра на образованието и науката. 
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3.2. В случай на извънредни или непредвидени обстоятелства или за деня на честване 

на празника на общината кметът на общината след уведомяване на началника на РУО 

- Пловдив може да обявява до три учебни дни за неучебни в една учебна година за 

училища на територията на общината. 

3.3 Директорът на училището след решение на педагогическия съвет може да обявява 

до три учебни дни в една учебна година за неучебни. но присъствени, за което 

уведомява началника на РУО - Пловдив. 

3.5. Неучебни са и дните, в които образователният процес в училището е временно 

преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с 

нормативен акт. 

Чл. 51. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, между срочна, 

пролетна и лятна ваканция. 

Чл. 52. (1) Съобразно очакваните резултати от обучението по отделните учебни 

предмети по време на учебната година учениците може да участват в организирани 

прояви, изяви и мероприятия и организирано да посещават природни обекти, 

обществени, културни и научни институции, които посещения не са предмет на 

уреждане от наредбата по чл. 79. ал. 5 от Закона за туризма. 

(2) За провеждане на организираното посещение или проява/изява се изисква 

информирано съгласие на родителите/настойниците на учениците. 

(3) За провеждане на организирано посещение учителят, класният ръководител или 

друг педагогически специалист предварително планира брой часове в тематичния 

годишен план и ги разпределя в зависимост от съответния случай /празник или 

проява/ в годишното тематично разпределение по съответния учебен предмет или в 

разпределението за часа на класа. 

(4) За провеждане на организираното посещение учителите представят на директора 

информация в писмен вид, която съдържа: 

• време и място на провеждане; 

• тема от учебното съдържание; 

• информираното съгласие на родителите/настойниците на учениците. 
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(5) За организирането на посещенията педагогическите специалисти информират 

писмено директора на училището най-малко 10 /десет/ работни дни преди 

реализирането им. 

(6) Родителите/настойниците на учениците дават информираното си съгласие за 

всички посещения в началото на учебната година. Но за всички дейности по 

организирано извеждане на ученици от населеното място на училището се изисква и 

нарочно информирано писмено съгласие на родител. 

(7) За всяка организирана проява, изява или мероприятие, която не е предмет на 

уреждане в наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма, директорът на училището 

представя предварителна информация в писмен вид за нейното провеждане на 

началника на РУО - Пловдив, която задължително съдържа информираното съгласие 

на родителите/настойниците на учениците. 

(8) Организираната проява, изява или мероприятие се провежда, ако в 7-дневен срок 

от представяне на информацията по ал. 3 не е постъпило отрицателно мотивирано 

писмено становище от началника на РУО - Пловдив. 

(9) Провеждането на посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия 

в обществени, културни и научни институции се контролира от директора. 

(10) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от 

други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от 

директора на училището. 

Чл. 53. Ученически туристически пакети и свързани туристически услуги в 

училищното образование, които се провеждат въз основа на сключен договор между 

туроператор и директора на училището под формата на детски лагери, екскурзионно 

летуване, походи, училища сред природата, ски ваканции, обучения по зимни 

спортове и други пътувания с образователна, възпитателна, културно-развлекателна 

и опознавателна цел, може да се организират от училището по време на ваканциите и 

почивните дни, а през учебно време - не повече от 5 учебни дни за паралелка. 

(2) Допустимият брой на учебните дни по ал. 1 за организиране на ученически 

туристически пакети и свързани туристически услуги през учебно време се изчислява 

въз основа на предоставена и реализирана възможност за пътуване на учениците от 

ВАК V 
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една паралелка, дори когато не всички ученици от паралелката са се включили в 

туристическото пътуване. 

(3) Туристическите пътувания по ал. 1 през учебно време се планират и с 

образователни и възпитателни цели и задачи. В зависимост от конкретната цел на 

пътуването училището включва в тях поне две от следните дейности: 

1. уроци в културни, обществени и научни институции и природни обекти; 

2. уроци и занимания по интереси на места и обекти с образователно, културно, 

историческо или екологично значение; 

3. посещение в друго училище за съвместни уроци, за участие в общи изяви или за 

кариерно ориентиране; 

4. посещение в предприятия или обществени институции за кариерно ориентиране 

и/или уроци за практическа дейност в конкретна работна среда; 

5. уроци или занимания по интереси в областта на спорта, участия в спортни 

инициативи съвместно с други училища, със спортни клубове или с ЦПЛР. 

РАЗДЕЛ VI. ПОЛУДНЕВНА И ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

УЧЕБНИЯ ДЕН 

Чл. 54. (1) Организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. 

(2) Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от I 

до XII клас при желание на родителите. 

Чл. 55. (1) Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебни часа, 

провеждани по седмичното разписание, и почивките между тях. 

(2) Полудневната организация на учебния ден се осъществява преди обяд. 

Чл. 56. (1) Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици в 

дневна и комбинирана форма на обучение и включва провеждането на учебни часове 

по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и занимания по интереси. 

(2) Целодневната организация на учебния ден предоставя допълнителни условия за 

взаимодействие и сътрудничество между всички участници в образователния процес, 

за екипна работа с цел развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна 

личностна реализация и подкрепа за личностното развитие. 
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Чл. 57. (1) Училището осигурява целодневната организация на учебния ден при 

желание на родителите за учениците от I до XII клас. 

(2) Училището предлага условия, определени от ДОС за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие. 

(3) Групите за целодневна организация на учебния ден се формират съобразно броя 

на подадените заявления от родителите до 1 септември. 

(4) След 1 септември ученици могат да допълват свободните места в сформираните 

групи за целодневна организация на учебния ден до максималния им брой, определен 

с ДОС за финансиране на институциите. 

Чл. 58. В срок до 15 септември педагогическият съвет на училището приема и 

директорът утвърждава седмичния и дневния брой часове за групите за всяка от 

дейностите от целодневната организация на учебния ден и съчетаването им в 

седмичното разписание с учебните часове от училищния учебен план. 

Чл. 59. Разпределянето и съчетаването в седмичното разписание на учебните часове 

от училищния учебен план е както следва: провеждане в самостоятелен блок преди 

обяд на учебните часове от училищния учебен план и съответно след обяд на 

дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и 

занимания по интереси. 

Чл. 60. (1) За дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа 

активност и за заниманията по интереси учениците от една или няколко паралелки от 

един клас се разпределят в групи съгласно ДОС за финансирането на институциите. 

(2) При недостатъчен брой ученици за сформиране на групите по ал. 1 за дейностите 

по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност и за заниманията по 

интереси учениците от една или няколко паралелки от различни класове могат да се 

разпределят в групи, ако са в рамките на един и същи етап - от I до IV клас, от V до 

VII клас, от VIII до XII клас. 

(3) За провеждането на заниманията по интереси учениците от групите може да се 

преразпределят и в групи по интереси. 
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(4) За провеждане на самоподготовка учениците от групите може да се 

преразпределят с цел осигуряване на по-добро съответствие с потребностите, 

способностите и интересите им. 

(5) В част от часовете по организиран отдих и физическа активност и по занимания 

по интереси учениците могат да участват и в дейности в рамките на общата и 

допълнителната подкрепа за личностно развитие. 

(6) При мотивирано писмено заявено желание на родителя в заявлението по чл. 57, 

ал. 3 ученик, включен в целодневна организация на учебния ден, може да не участва 

в една или две от дейностите по чл. 56. ал. 1 в определени дни. 

Чл. 61. Дейностите по самоподготовка, по организиран отдих и физическа активност 

и заниманията по интереси се организират в учебни часове, продължителността на 

които е в съответствие с дневното разписание. 

Чл. 62. (1) Броят и последователността на часовете по самоподготовка, по 

организиран отдих и физическа активност и за занимания по интереси се определят 

дневно и съобразно възрастовите особености на учениците. 

(2) Дейностите по ал. 1 се разпределят от 2 до 6 часа дневно и включват най-малко 

две дейности от целодневната организация на учебния ден. 

(3) Разпределението на броя на часовете за дейностите по чл. 56, ал. 1 може да се 

променя веднъж седмично след установена потребност на учениците от групата за 

целодневна организация на учебния ден за подготовка за класна и/или контролна 

работа, за участие в състезание, олимпиада, междуинституционална или друга изява 

на учениците. 

(4) В случаите на промяна по ал. 3 е допустимо преразпределение на учениците в 

групи съобразно техните потребности и интереси. 

(5) Промените по ал. 3 се правят с разрешение на директора на училището по 

инициатива от екипа, работещ с учениците, като се създава организация 

определеният седмичен брой часове по самоподготовка, по организиран отдих и 

физическа активност и за занимания по интереси да се изпълни в рамките на един 

месец. 

Чл. 63. (1) Дейностите по организиран отдих и физическа активност включват: 

иш 
ВАК 3 
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1. организиране и провеждане на отдиха и спорта на учениците за създаване на 

здравословни навици и осъществяване на преход към следобедните часове или за 

активна почивка в края на деня; 

2. осигуряване на време за обедното хранене на учениците; 

3. наблюдение на взаимоотношенията между учениците и насърчаване на взаимното 

разбиране, зачитане и уважение, прояви на толерантност; 

4. общуване с учениците за стимулиране на способностите им, за решаване на 

проблеми, затруднения и конфликти. 

(2) Дейностите по отдих и физическа активност се организират в помещения, 

различни от тези за дейностите по самоподготовка. 

Чл. 64. (1) Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 

1. ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час, за 

преодоляване на затруднения в усвояването на учебното съдържание; 

2. усвояване на начини и методи за рационално учене; 

3. подготовка на домашни, проектни задания и/или задачи; 

4. подготовка за класни и контролни работи; 

5. изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с 

общообразователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от 

учителя на групата; 

6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организиране на подготовката; 

7. консултации с учители по различни учебни предмети. 

(2) Консултациите по ал. 1, т. 7 се провеждат независимо от консултациите по общата 

подкрепа за личностно развитие, включваща консултации по учебни предмети. 

(3) Учителят на групата се консултира с учителите по учебните предмети и съвместно 

определят съдържанието на самоподготовката. 

(4) При организирането и провеждането на дейностите по самоподготовка учителят 

на групата се съобразява с индивидуалните характеристики на децата по отношение 

на стила на възприемане и учене, темпото на работа, потребностите и интересите. 

Чл. 65. (1) Заниманията по интереси при целодневната организация на учебния ден 

включват дейности, форми и тематични направления, осигуряват възможности и се 

организират съгласно изискванията на Наредбата за приобщаващото образование. 
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(2) Съдържанието на дейностите по интереси по групи се определя в училищната 

програма за занимания по интереси за съответната година. 

(3) Програмата за занимания по интереси включва: 

1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в 

тематичните направления "Дигитална креативност", "Природни науки", 

"Математика", "Технологии"; 

2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при 

избора на възможности за обучение и професия; 

3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат в 

училището; 

4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за 

популяризиране на постиженията им; 

5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на 

постиженията на учениците; 

6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите. 

(4) Училището съвместно с родителите и/или с външни юридически лица организира 

най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в групите за 

занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания, изложби, 

дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или груповите 

постижения, способностите на учениците и творческите резултати. 

(5) СУ УУС изготвя до 1 септември отчет за проведените занимания по интереси. 

РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИЯ ЧАС ЗА 

СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ 

Чл. 66. (1) Педагогическият съвет на СУ УУС съобразно възможностите на 

училището избира за учебната година спортните дейности. 

(2) До 30 юни учениците подават писмено заявление до директора на училището за 

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

определените от педагогическия съвет по ал. 1. 
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(3) Учениците, които постъпват в училище след 30 юни, подават писмено заявление 

до директора на училището за избор на спортните дейности, в които ще участват през 

учебната година, при записването им в училището. 

(4) Въз основа на избраните спортни дейности учениците могат да се разпределят и в 

групи. 

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

паралелките за съответния клас. 

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

на учебната година. 

(7) Организирането и провеждането на спортните дейности по ал. 1 се осъществяват 

от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с 

професионална квалификация "учител" или "треньор" по даден вид спорт. 

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

учебна година директорът определя със заповед в срок до 15 септември учител и/или 

треньор, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи. 

Чл. 67. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности не може да 

се провежда в събота или неделя освен в случаите, в които тези дни са обявени за 

учебни дни. 

РАЗДЕЛ VIII. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 68. (1) Формите на обучение в СУ УУС са: 

1. дневна; 

2. комбинирана. 

(2) Ученикът не може да се обучава в две или повече форми на обучение 

едновременно. 

Чл. 69. (1) Всеки гражданин упражнява правото си на образование съобразно своите 

предпочитания и възможности в детска градина или в училище по негов избор. 

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

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

(3) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 ЗПУО. 
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(4) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години 

възрастта за съответния клас; 

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 

3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни 

години; 

5. ученик със специални образователни потребности. 

(5) За промяна на формата на обучение родителят/ученикът подава заявление до 

директора на училището по реда на ал. 2. 

(6) За записване на ученика в комбинирана форма на обучение директорът на 

училището издава заповед. 

Чл. 70. (1) Ученици, които се обучават в дневна и комбинирана форма на обучение, 

могат да променят формата на обучението си преди началото на учебната година. 

(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, 

когато се преминава: 

1. от дневна в комбинирана форма на обучение; 

2. от комбинирана в дневна форма на обучение; 

(3) За промяна на формата на обучение директорът издава заповед. 

(4) Извън случаите по ал. 2 промяната на формата на обучение се разрешава от 

началника на РУО - Пловдив по подадено заявление от родителя/настойника с 

изложени мотиви или по искане на директора на училището. 

(5) Началникът на регионалното управление на образованието в 10-дневен срок 

уведомява писмено заявителите по ал. 4 за своето решение. 

РАЗДЕЛ IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 71. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в 

учебни часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни 

предмети или модули. 
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(2) В дневната форма на обучение се организират и дейностите по целодневна 

организация на учебния ден, спортните дейности и часът на класа. 

Чл. 72. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по 

реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни 

предмета от училищния или индивидуалния учебен план. 

(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за ученик със 

специални образователни потребности; 

(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2 се осъществява: 

1. съобразно индивидуалното развитие на ученика, като е подходяща за ученици от 

аутистичния спектър; ученици с множество увреждания или друго състояние, което 

води до трудности в обучението при условията на дневна форма на обучение; 

2. за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуални учебни програми, чиито родители/настойници са заявили това 

желание пред директора на съответното училище, и за които е изразено такова 

становище от ЕПЛР; 

3. по заявление от родителя/настойника за обучение в комбинирана форма, като в 7-

дневен срок от неговото постъпване директорът на училището издава заповед за 

създаване на ЕПЛР, ако за ученика не е сформиран вече такъв екип; 

4. ЕПЛР има за цел да установи необходимостта от организиране на комбинирана 

форма за конкретния ученик, от разработване на индивидуален учебен план и 

индивидуални учебни програми за обучението му, както и да определи учебните 

предмети, по които ще се осъществява индивидуалното обучение на ученика; 

5. по преценка на екипа и в съответствие с потребностите на ученика членовете на 

екипа, както и учителите по съответните учебни предмети, разработват индивидуален 

учебен план и индивидуални учебни програми за комбинирана форма на обучение в 

30-дневен срок след издаване на заповедта на директора на училището за създаването 

на екипа; 

6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 % от броя на 

учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се 

извършва обучението в комбинирана форма; 
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7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана 

форма на обучение се утвърждават от директора на училището; 

8. за всеки ученик, който се обучава в комбинирана форма на обучение, съгласувано 

с родителя/настойника, се изготвя седмично разписание, съобразено с психо-

физическите особености и индивидуалните потребности на ученика; седмичното 

разписание се утвърждава от директора на училището; 

9. индивидуалното обучение включва учебни часове и оценяване на 

компетентностите на учениците чрез текущи проверки по индивидуална учебна 

програма. 

РАЗДЕЛ X. ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

Чл. 73. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен 

процес в училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от 

ЗПУО, с изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след 

заповед на министъра на образованието и науката обучението на учениците, записани 

в дневна и комбинирана форма на обучение на обучение, се осъществява, доколкото 

и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от 

ЗПУО, присъственият образователен процес в училището е преустановен само за една 

или повече определени паралелки, след заповед на директора на училището, 

обучението на учениците в нея се осъществява, доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии. 

(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след 

заповед на директора на училището, при наличие на необходимите технически и 

технологични условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 

учебни дни може да се осъществява и за ученик, записан в дневна и комбинирана 

форма на обучение, който по здравословни или други уважителни причини, 

удостоверени с документ, не може да посещава училище. 
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(4) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите 

технически и технологични средства, обучението в дневна и комбинирана форма на 

обучение от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за 

повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с 

които той живее на един адрес; 

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след 

разрешение на началника на РУО - Пловдив. 

(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се осъществява от 

педагогически специалисти на СУ УУС. 

(6) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични 

условия за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е 

непълнолетен - те се осигуряват от родителите му. 

Чл. 74. (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни 

учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението 

и оценяване. 

(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност -

несинхронно. 

(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 

учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с 

ученика. 

(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните 

учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с 

останалите ученици. 

(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и 

текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с 

ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група. 
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Чл. 75. За организиране на обучението от разстояние в електронна среда директорът: 

1. предварително проучва техническата осигуреност на учителите и учениците за 

работа от разстояние в електронна среда; 

2. определя начина на обучение от разстояние в електронна среда или друг подходящ 

вариант на обучение в зависимост от възможностите на училището и техническата и 

технологичната обезпеченост, възрастовите особености и дигиталните умения на 

учениците; 

3. избира съвместно с педагогическия съвет електронна образователна система за 

обучение и взаимодействие с всички участници в образователния процес, 

приложенията, които ще се използват по класове и/или паралелки, в т.ч. и 

възможностите за разделяне на паралелките на по-малки групи; 

4. организира обезпечаването на учителите с технически средства за провеждането на 

обучение от разстояние в електронна среда; 

5. създава организация по даден учебен предмет при отсъствието на учител няколко 

паралелки да се обучават едновременно от друг учител; 

6. проучва възможностите за възлагане на допълнителни часове на педагогически 

специалисти за провеждането на обучение от разстояние в електронна среда; 

7. съвместно с педагогическия специалист по даден учебен предмет създава 

организация, когато няма друга възможност и при обективна необходимост някои от 

темите по съответния предмет да се вземат присъствено при запазване на общия брой 

часове. 

Чл. 76. Когато ученик по чл. 73, ал. 4 се обучава от разстояние в електронна среда, 

училището осъществява дистанционните учебни часове, текущата обратна връзка и 

оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план, 

а при възможност - и по раздел В. 

РАЗДЕЛ XI. ПЛАНИРАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПРИЕМ 

Чл. 77. Училищният план-прием определя за училището за всяка предстояща учебна 

година: 

1. броя на паралелките в I и V клас; 
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2. броя на местата в паралелките в I и V клас съобразно стандарта за физическа среда 

и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финансирането на 

институциите; 

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

4. класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден. 

Чл. 78. Училищният план-прием се определя от директора въз основа на анализ на 

броя на учениците в населеното място, училищната мрежа, ДОС за физическата среда 

и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 79. (1) Училищният план-прием за предстоящата учебна година се утвърждава 

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

се публикува на интернет страницата на училището. 

(2) Директорът до 10 април информира началника на РУО - Пловдив и финансиращия 

орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година. 

РАЗДЕЛ XII. ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

Чл. 80. Ученици може да се преместват при наличие на свободни места в паралелката, 

в която искат да постъпят в същото или в приемащото училище. 

Чл. 81. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен план-прием, 

които включват: 

1. незаетите места; 

2. освободените през учебната година места. 

(2) Свободните места се обявяват в три-дневен срок от освобождаването им на сайта 

на училището и в РУО - Пловдив. 

Чл. 82. Учениците може да се преместват на свободни места в друго училище, както 

следва: 

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

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

е в учебно време - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок; 
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3. в XI клас по същата специалност от професия - през цялата учебна година, но когато 

преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки 

учебен срок; 

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

същата специалност от професия. 

Чл. 83. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

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

ЗПУО до директора на приемащото училище; 

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

потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява 

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

копие на заявлението по т. 1; 

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

училището, в което се е обучавал ученикът, издава удостоверение за преместване и 

го предоставя на директора на приемащото училище заедно с копие на училищните 

учебни планове, по които ученикът се е обучавал в класовете в първи и втори 

гимназиален етап. 

(3) При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за 

предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на 

училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на 

РУО - Пловдив. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на РУО -

Пловдив информира началника на регионалното управление на образованието, на 

чиято територия е училището, в което ученикът се премества. 

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

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

информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или 

ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в 

учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има 

такива. 

(5) В срока по ал. 45 директорът на приемащото училище информира писмено 

директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 
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Чл. 84. Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в 

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

директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от 

което се премества. 

Чл. 85. (1) При преместването си учениците от I до VII клас включително не полагат 

приравнителни изпити. 

(2) При преместването си учениците от VIII до XII клас включително полагат 

приравнителни изпити, когато училищните учебни планове на СУ УУС и училището, 

от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни рамкови или 

типови учебни планове. 

ГЛАВА II. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 

РАЗДЕЛ I. ДИРЕКТОР 

Чл. 86. (1) СУ УУС се управлява и представлява от директор. 

(2) Директорът е орган за управление и контрол на образователната институция. 

Чл. 87. (1) Директорът на училището организира и контролира цялостната дейност 

на институцията в съответствие с правомощията, определени с Наредба № 15 от 22 

юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. 

(2) Директорът е педагогически специалист. 

(3) Директорът, като орган на управление и контрол на държавно училище, изпълнява 

своите функции като: 

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното 

образование; 

2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на институцията; 

3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за 

придобиването на ключови компетентности от децата и учениците; 

4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до 

предучилищното и училищното образование; 

5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и 

учебни програми; 
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6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията 

документи - правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.; 

7. организира и ръководи самооценяването на училището; 

8. определя училищния план-прием на учениците, организира и осъществява 

приемането на децата в подготвителни групи в училището; 

9. организира приемането или преместването на деца и ученици на местата, 

определени с училищния план-прием; 

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на 

подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици; 

11. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено 

задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен на 

образование, за професионална квалификация; 

12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание 

на длъжностите; 

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти 

и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; 

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление 

на образованието до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им; 

15. управлява и развива ефективно персонала; 

16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие 

на педагогическите специалисти; 

17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на 

квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията; 

18. организира атестирането на педагогическите специалисти; 

19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно 

разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред 

общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет; 

20. поощрява и награждава деца и ученици; 

21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал; 

22. налага санкции на ученици; 

23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и 

стр. 39 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 /626 371 - заместник - директор 032 /266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

непедагогическия персонал; 

24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за 

обучение, възпитание и труд; 

25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите; 

26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и 

общности; 

27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни; 

28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, 

организации и лица; 

29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на 

образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия; 

30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на 

документите в институцията; 

31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб; 

32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и 

организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им; 

33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от 

Закона за предучилищното и училищното образование; 

34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове; 

35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното 

и училищното образование. 

(4) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява 

изпълнение на решенията му. 

(5) При управлението и контрола на учебната и административно-стопанската 

дейност директорът се подпомага от заместник-директори, които изпълняват и други 

задължения, произтичащи от спецификата на длъжността, вида на институцията и 

възложени от директора. 

Чл. 88. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава заповеди. 

(2) Административните актове на директора на училището могат да се оспорват по 

административен ред пред началника на Регионалното управление по образованието 

- Пловдив /РУО - Пловдив/, МОН. 
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(3) Административните актове на директора могат да се обжалват по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

РАЗДЕЛ II. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Чл. 89. (1) Педагогическият съвет е специализиран орган за разглеждане и решаване 

на основни педагогически въпроси в училището. 

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти и 

заместник-директора без норма на преподавателска работа. 

(3) Директорът на училището е председател на педагогическия съвет. 

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да 

участват представители на обществения съвет, медицинското лице, което обслужва 

училището, ученици, както и други лица. 

(5) Директорът на училището в качеството си на председател на педагогическия 

съвет, кани писмено представителите на обществения съвет на заседанията на 

педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по 

въпросите, които предстои да бъдат обсъждани. 

Чл. 90. (1) Педагогическият съвет в училището: 

1. приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с 

приложени към нея план за действие и финансиране; 

2. приема правилник за дейността на училището; 

3. приема училищния учебен план; 

4. приема формите на обучение; 

5. приема годишния план за дейността на училището; 

6. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение; 

7. приема мерки за повишаване качеството на образованието; 

8. приема програма за превенция на ранното напускане на училище; 

9. приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

децата и учениците от уязвими групи; 

10. предлага на директора разкриване на занимания по интереси; 

11. избира за учебната година спортните дейности от определените по чл. 92, ал. 

1 от ЗПУО; 
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12. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на 

съответните санкции в предвидените в ЗПУО случаи; 

13. определя училищни символи и ритуали и други отличителни знаци; 

14. определя ученически униформи; 

15. участва със свои представители в създаването и приемането на етичен кодекс 

на училищната общност; 

16. запознава се с бюджета на училището, както и с отчетите за неговото 

изпълнение; 

17. периодично, най-малко три пъти през една учебна година, проследява и 

обсъжда нивото на усвояване на компетентности от учениците и предлага съвместни 

мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати; 

18. упражнява други правомощия, определени с нормативен акт. 

(2) Документите по ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 - 9 се публикуват на интернет страницата на 

училището. 

ГЛАВА III. ОБЩЕСТВЕН СЬВЕТ 

Чл. 91. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на училището и за 

граждански контрол на управлението му. 

Чл. 92. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един 

представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на 

родителите на деца и ученици от съответната институция. 

(2) Представителите на родителите се излъчват в два етапа: 

• първи етап - срещи на родителите на всяка паралелка, на които се избират по 

двама представители от паралелка; 

• втори етап - събрание на избраните родители, свикано от директора на 

училището. На събранието се избират представителите на родителите и се 

избират и резервни членове на обществения съвет. 

(3) Конкретният брой на членовете на обществения съвет се определя от директора 

на училището. 

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му. 

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок, не по-дълъг от 3 години. 
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Чл. 92. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, 

като задължително провежда заседание в началото на учебната година. 

(2) С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището 

участват поне трима представители на ученическото самоуправление. 

(3) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на 

институцията, на РУО - Пловдив, експерти, на синдикатите, на юридическите лица с 

нестопанска цел и други заинтересовани лица. 

Чл. 93. (1) Директорът на училището има право да присъства на заседанията на 

обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси. 

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички 

сведения и документи, необходими за дейността му. 

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на 

обществения съвет за свикването му. 

Чл. 94. (1) Общественият съвет в училището: 

1. одобрява стратегията за развитие на училището и приема ежегодния отчет на 

директора за изпълнението й; 

2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за 

превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни възможности 

и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, както и при обсъждане на 

избора на ученически униформи; 

3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния 

процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията и външното 

оценяване; 

4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на 

капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му; 

5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над 

плащанията по бюджета на училището; 

6. съгласува училищния учебен план; 

7. участва с представител на родителите в комисиите за атестиране на 

директорите при условията и по реда на държавния стандарт за статута и 
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професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти; 

8. съгласува избора от учителите на учебниците и учебните комплекти, които се 

предоставят за безвъзмездно ползване на учениците; 

9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

10. дава становище по училищния план-прием; 

11. участва с представители в създаването и приемането на етичния кодекс на 

училищната общност; 

12. участва с представители в провеждането на конкурса за заемане на длъжността 

„директор" в държавните и общинските детски градини и училища; 

13. участва с представители в заседанията на педагогическия съвет с право на 

съвещателен глас. 

(2) При неодобрение от обществения съвет на актовете по ал. 1, т. 1 и т. 6, те се връщат 

с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им 

разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно 

решение. 

(3) Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет 

се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката. 

ГЛАВА IV. УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

РАЗДЕЛ I. ЕТИЧЕН КОДЕКС 

Чл. 95. (1) Като участници в образователния процес учениците, учителите, 

директорът и другите педагогически специалисти, както и родителите, си партнират. 

(2) Правата, задълженията и взаимоотношенията между участниците в 

образователния процес се уреждат в Етичен кодекс на училищната общност. 

(3) Етичният кодекс се изработва от екип и се приема на заседание на педагогическия 

съвет. 

(4) Етичният кодекс на училищната общност е изготвен по достъпен и разбираем за 

заинтересованите страни начин. 

(5) Етичният кодекс е публикуван на интернет страницата на училището. 
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РАЗДЕЛ II. УЧЕНИЦИ 

Чл. 96. (1) Ученик е този, който е записан в училището за обучение за завършване на 

клас. 

(2) Ученик се отписва от училището, когато: 

1. се премества в друго училище; 

2. се обучава в дневна или комбинирана форма и не е посещавал училище по 

неуважителни причини за период по-дълъг от два месеца. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 2, когато ученикът е в задължителна училищна възраст, 

директорът на училището уведомява общинската администрация. РУО - Пловдив и 

органите за закрила на детето. 

Чл. 97. Всеки ученик, заема определено в началото на учебната година работно място 

в класната стая, за състоянието, на което носи отговорност и своевременно уведомява 

класния ръководител за забелязани повреди. 

Чл. 98. (1) Учениците имат следните права: 

1. да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда; 

2. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес; 

3. да избират профила и професията; 

4. да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището 

за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове; 

5. да получават библиотечно-информационно обслужване; 

6. да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията си; 

7. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

8. да бъдат информирани и консултирани във връзка с избора на образование 

и/или професия; 

9. да участват по собствен избор в проектни и извънкласни дейности; 

10. да дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за 

избираемите и за факултативните учебни часове; 

стр. 45 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 /626 371 - заместник-директор 032 /266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

11. чрез формите на ученическо самоуправление да участват в обсъждането при 

решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. 

училищния учебен план; 

12. да получават съдействие от училището и от органите на местното 

самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, 

както и при участие в живота на общността; 

13. да бъдат поощрявани с морални и материални награди; 

14. да получават от учителите консултации - включително и учениците на 

самостоятелна или индивидуална форма на обучение; 

15. да бъдат защитавани от училището при накърняване на личното им 

достойнство и нарушаване на човешките им права; 

16. да ползват безплатно цялата училищна материално-техническа база и в 

извънучебно време за развитие на интересите и способностите си; 

17. да получават стипендии при условия и по ред, определени от Министерския 

съвет. 

Чл. 99. (1) Учениците имат следните задължения: 

1. да спазват правилника за дейността на СУ УУС; 

2. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 

3. да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да 

допринасят за развитие на добрите традиции; 

4. да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат 

физическо и психическо насилие; 

5. да не участват в хазартни игри, да не употребяват тютюн и тютюневи изделия, 

алкохол, наркотични вещества и енергийни напитки; 

6. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

7. да носят ученическата си лична карта в училище и извън него; 

8. да представят на своите родителите и на педагогическите специалисти 

ученическия си бележник; 

9. да спазват правилата за поведение в паралелката и в училището; 
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10. да не възпрепятстват със своето поведение и постъпки нормалното протичане 

на учебните часове; 

11. да не участват в политически партии и организации до навършването на 18 

годишна възраст; 

12. да опазват МТБ и чистотата на територията на училището, да не хвърлят 

отпадъци в класните стаи, коридорите и в училищния двор. 

13. да не извършват противообществени прояви; 

14. да не напускат самоволно училището и училищния двор по време на учебните 

занятия; 

15. да не излизат през прозорците на помещенията, както и на места, 

застрашаващи живота им в училищната сграда; 

16. да не слушат музика на високоговорител от мобилно устройство в класната 

стая и коридора на училището. При нарушение устройствата се вземат от дежурния 

учител и се връщат на родителя след лична среща с него; 

17. да спазват режима в училището; 

18. да поздравяват вежливо; 

19. да не влизат и да не консумират закуски и напитки в час. както и да не 

употребяват енергийни напитки в рамките на учебното време; 

20. да идват не по-късно от 10 минути преди започването на първия учебен час; за 

началото на всеки определен час учениците се известяват с биенето на втория звънец; 

21. да се явяват в училище с облекло и във вид, които съответства на положението 

им на ученик и на добрите нрави, както и да не носят блузи над кръста и такива с 

дълбоки деколтета и гол гръб, потници, блузи с цинично или расистко съдържание, 

джапанки, обувки с колелца, да не са със слънчеви очила в часовете; 

22. да са подготвени за съответния час, като са осигурили ученическите си 

книжки, необходимите учебно-технически пособия, работно или игрално облекло; 

23. да заемат работните си места след биенето на първия звънец и да се подготвят 

за учебния час; 

24. да спазват общоприетите норми на поведение на обществени места; 

25. не напускат класната стая при отсъствие на учител, докато дежурният ученик 

не изясни от ръководството на училището с какво ще се занимават този час; 
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26. да опазват училищното имущество и личните си вещи; работещите в 

училището не носят отговорност за вещи, изгубени от учениците; 

27. да съблюдават безопасността при слизане и качване от/на превозните средства 

при транспортирането им от и до училище. 

28. да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на учителите и 

останалия персонал на училището; 

29. да не отсъстват от учебните часове без уважителна причина - за дневна форма 

на обучение; 

30. да не ползват мобилен телефон и други технически и електронни средства по 

време на час. Използването им е допустимо за целите на учебната работа в часа с 

разрешение на учителя; 

31. да не пречат на учителя при и по повод изпълнение на служебните му 

задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове; 

32. да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена 

опасност; 

33. да не бъдат на обществени места без придружител в съответствие с 

изискванията на Закона за закрила на детето; 

34. да възстановяват нанесените щети на училищното имущество и МТБ в 7-

дневен срок; 

35. да спазват правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и 

интернет; 

36. когато са отстранени от час учениците са под непосредствения контрол на 

педагогическия съветник или в случай на негово отсъствие на свободните през този 

час учители. До края на часа те самостоятелно работят върху учебния материал, 

предвиден за часа, от който са отстранени; 

37. да използват учебни пособия, които отговарят на възрастовите им особености 

и не съдържат агресивни послания; 

38. да спазват нормите за ползване на физкултурния салон и спортната площадка, 

установени в заповед на директора на училището. 

(2) Всяко правене на клип и/или снимка и качването им в интернет без изричното 

съгласие на снимания е забранено и наказуемо. 
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Чл. 100. (1) Ученикът може да отсъства от училище в следните случаи: 

1. по медицински причини, което удостоверява с медицински документ, с вписан 

номер на амбулаторен лист за извършения преглед, подписан от лекаря, извършил 

прегледа на ученика и подпечатана с печата на лекаря и/или лечебното заведение. 

Медицинският документ се представя не по-късно от до 3 учебни дни след връщането 

си в училище. 

1.1. При заболяване учениците и родителите следва да поддържат връзка с класния 

ръководител и да го информират за началото на периода на лечение и кога ще бъде 

представен медицински документ. 

2. Поради наложително участие в друга дейност - при представяне на документ от 

спортен клуб, в който членува ученика, от организаторите на състезания, конкурси, 

олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение 

от родителя/представителя на лицето, което полага грижи за детето. 

2.1. За целта родителят уведомява класния ръководител с писмо, към което прилага 

документ от спортния клуб, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, 

фестивали, концерти, спектакли, изложби и др. 

3. До 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление 

от родителя до класния ръководител. 

4. До 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора 

на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което 

подробно се описват причините за отсъствието 

(2) Горепосочените документи по т. 2 се представят своевременно в деня. в който 

ученикът идва на училище след отсъствието си; по т. 3 - преди отсъствието на 

ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в 

телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след 

връщането на ученика в училище; по т. 4 - в случай че заявлението не може да се 

подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния 

ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни 

дни след връщането на ученика в училище. 
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(3) В случай на непредставяне на необходимите документи, удостоверяващи 

отсъствието по уважителни причини, в определените срокове класният ръководител 

регистрира отсъствията като отсъствия по неуважителни причини. 

Чл. 101. (1) Учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им 

към развитието на училищната общност. 

(2) Учениците могат да бъдат награждавани за: 

1. отличен успех; 

2. призови места от международни, национални, регионални състезания и 

олимпиади в областта на науката; 

3. призови места в състезания и конкурси в областта на изкуствата и спорта; 

4. изяви в областта на творческата самодейност; 

5. граждански прояви с висока морална стойност. 

(3) Директорът на училището след решение на педагогическия съвет със заповед 

присъжда награди за учениците. 

(4) Наградите за учениците могат да бъдат: 

1. публична похвала и изказване на благодарност пред класа и училището; 

2. писмена похвала - вписва се в дневника на класа и в ученическата книжка, 

съобщава се пред класа; 

3. писмено обявяване - благодарност чрез писма до родителите за достойни прояви 

на техните деца, съобщаване пред цялата училищна общност чрез сайта на училището 

и фейсбук страницата на училището; 

4. похвална грамота; 

5. предметни награди. 

РАЗДЕЛ III. УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 102. (1) Ученическият съвет е форма на ученическото самоуправление на ниво 

училище, чрез която учениците участват в училищния живот и в организационното 

развитие на училището. 

(2) Ученически съвети се изграждат на ниво паралелка и на ниво училище. 
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(3) Съставът на Училищния ученически съвет се определя в зависимост от броя на 

паралелките в училище. 

(4) Дейностите, функциите, действията и организацията на изяви и др. на ученическия 

съвет се координират и ръководият от училищния психолог. 

Чл. 102. (1) Функциите и дейността на паралелковия ученически съвет са: 

1. участва при изработване на годишния план за часа на класа за отделната 

паралелка; 

2. организира провеждането на дейностите в паралелката; 

3. координира дейностите с другите паралелки и класове в общоучилищните 

изяви; 

4. организира и координира работата по проекти на паралелката; 

5. участва при защитата на правата и интересите на учениците от паралелката 

пред класния ръководител, училищното ръководство, педагогическия съвет и 

родителите. 

(2) Функциите и дейността на Училищния ученически съвет са: 

1. утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището; 

2. прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно начините 

на упражняване на правата на учениците; 

3. мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, 

касаещи училищния живот и ученическата общност; 

4. участва в изработването на правилника на училището; 

5. посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с 

организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности; 

6. подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и 

общоучилищните изяви; 

7. работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното 

ръководство и родителите. 

Чл. 103. Представителите на Ученическия съвет на училището участват с право на 

съвещателен глас в: 

1. заседанията на педагогическия съвет, като получават възможно най-пълна 

информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани; 
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2. работата на обществения съвет на училището с поне трима представители на 

ученическото самоуправление. 

ГЛАВА V. ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Чл. 104. (1) СУ УУС осигурява подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 

социални услуги. 

(2) СУ УУС самостоятелно разработва и прилага цялостни политики за: 

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика; 

2. изграждане на позитивен организационен климат; 

3. утвърждаване на позитивна дисциплина; 

4. развитие на училищната общност. 

(3) Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия 

за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование. 

(4) При работата с децата и с учениците СУ УУС основава дейността си на принципа 

на позитивната дисциплина, който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи 

изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното му 

поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели 

спрямо себе си и останалите. 

(5) При работата с учениците СУ УУС основава дейността си на принципа на 

превенцията на обучителните трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези 

мерки се прилагат към всички ученици в обща класна стая по ред, определен в 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 105. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното 

образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. 

(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. 
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(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в СУ УУС работят 

психолог, логопед, рехабилитатори на слуга и говора, образователен медиатор, 

помощник на учителя. 

Чл. 106. (1) Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. 

(2) Общата и допълнителната подкрепа се осигуряват там, където са детето и 

ученикът - в СУ УУС. При необходимост от разширяване на общата и 

допълнителната подкрепа, която се осигурява в СУ УУС и в зависимост от 

спецификата на дейностите - и от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии. 

(3) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, с 

изключение на обявяването на ден за честване на празника на общината, след заповед 

на министъра на образованието и науката подкрепата за личностно развитие на децата 

и учениците в зависимост от спецификата си се осъществява, доколкото и ако е 

възможно, от разстояние в електронна среда. 

(4) Подкрепата за личностно развитие от разстояние в електронна среда се извършва 

от педагогическите специалисти в рамките на уговорената продължителност на 

работното им време. 

Чл. 107. (1) Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети; 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; 

5. консултации по учебни предмети; 

6. кариерно ориентиране на учениците; 

7. занимания по интереси; 

8. библиотечно-информационно обслужване; 

9. грижа за здравето; 

10. осигуряване на общежитие; 

11. поощряване с морални и материални награди; 

US US 
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12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

14. логопедична работа. 

(2) Общата подкрепа се осигурява СУ УУС. 

(3) Общата подкрепа по ал. 1, т. 3 - се осигурава само за децата в детските и 

подготвителните групи. 

Чл. 108. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти 

включва обсъждане на проблеми и обмяна на добри практики при работата им с едни 

и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на педагогическите подходи. 

Чл. 109. Кариерното ориентиране в СУ УУС включва взаимнодопълващи се дейности 

за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед 

подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование 

и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. 

Чл. 110. Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на 

компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в областта на 

науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното 

образование, както и за придобиване на умения за лидерство. 

Чл. 111. Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищна 

библиотека и гарантира свободен достъп до информация на учениците от различни 

документални източници в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел 

изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на 

информация. 

Чл. 112. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и 

учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за 

здравословен начин на живот. 

Чл. 113. На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, с която се осигурява подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развитие на способностите и уменията на учениците. 

(2) Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всеки ученик. 
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Чл. 114. (1) СУ УУС провежда политика за подкрепа за личностно развитие и 

осъществява дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за 

мотивация и преодоляване на проблемното поведение. 

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

подчинени на общата училищна политика, разработват се самостоятелно от 

училищната общност и включват: 

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

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

интеркултурното образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във 

факултативните часове; 

3. партньорствосродителите; 

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

общност. 

Чл. 115. (1) Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване 

на проблемното поведение се определят от училището и включват: 

1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му; 

2. използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище; 

3. консултиране на ученика с психолог или с педагогически съветник; 

4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и решаване на конфликти; 

5. насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности; 

6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава; 

7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището. 

(2) Дейностите по ал. 1, т. 1-7 се осъществяват при спазване на изискванията на 

Наредбата за приобщаващото образование. 

(3) Дейности от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение и за целите на превенцията на обучителните 

затруднения се осъществяват и в неучебно време, включително през ваканциите, 

съобразно потребностите на децата и учениците с обща продължителност за отделно 

дете/ученик или за група деца/ученици не по-малко от 30 учебни часа. 

стр. 55 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 / 626 371 - заместник - директор 032 / 266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

(4) За дейностите по ал. 3 директорът на училището по предложение на координатора 

издава заповед за определяне на децата и учениците и на условията за провеждане на 

дейностите. 

(5) Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на 

осъществяване на дейностите. 

(6) В случай че родителите не осигуряват присъствието на децата или учениците, 

директорът на училището писмено уведомява дирекция "Социално подпомагане" по 

настоящия адрес на детето или ученика. 

(7) Учителите в групата или класният ръководител запознават родителя с 

предприетите конкретни дейности за превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение и/или за превенция на обучителните затруднения и го 

информират за резултатите от изпълнението им. 

Чл. 116. Грижата за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и 

учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за 

здравословен начин на живот. 

Чл. 117. В случаите, когато дете или ученик получава обща подкрепа и не се отчита 

напредък в развитието му, в тримесечен срок от предоставянето и учителите в групата 

на детето, съответно класният ръководител на ученика запознават родителя за 

необходимостта от извършване на оценка на индивидуалните потребности на детето 

или ученика. 

РАЗДЕЛ II. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

Чл. 118. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя въз 

основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за 

подкрепа за личностно развитие в училището. 

(2) Екипът по ал. 1 осъществява и допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 1 от 

ЗПУО. 

(3) Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за 

определено дете или ученик по чл. 187, ал. 2 от ЗПУО. 

Чл. 119. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1. работа с ученик по конкретен случай; 

xBSSP ш xBSSP ш 
V 
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2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, 

рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания. 

(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на ученици: 

1. със специални образователни потребности; 

2. в риск; 

3. с изявени дарби; 

4. с хронични заболявания. 

(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. 

(4) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от СУ УУС. 

Чл. 120. Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището: 

1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с 

развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 

5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт 

за приобщаващото образование. 

Чл. 121. (1) Логопедичната работа се осъществява от логопед в СУ УУС и включва: 

1. превенция на комуникативните нарушения и на обучителни трудности; 

2. диагностика на комуникативните нарушения; 

3. терапевтична дейност при установени индикации за комуникативни нарушения; 

4. консултативна дейност с учители и родители на деца и ученици с комуникативни 

нарушения. 

(2) Логопедичната превенция на комуникативните нарушения и обучителни 

трудности включва: 
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1. изследване на писмената реч на учениците от начален етап; 

2. определяне на потребностите на децата и учениците от логопедична работа. 

(3) Логопедичната диагностика на комуникативните нарушения включва: 

1. диагностика при нарушения на говора; 

2. невропсихологична диагностика на входно и изходно равнище на деца от 3 до 6 

години и на ученици от начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален етап; 

3. диагностика на езиковата компетентност на деца от 3 до 6 години. 

(4) терапевтичната дейност при установени индикации за комуникативни нарушения 

включва: 

1. изготвяне на индивидуални терапевтични планове; 

2. осъществяване на ранно логопедично въздействие при деца на 3-4-годишна възраст 

с комплексни комуникативни нарушения и с риск от обучителни затруднения; 

3. провеждане на терапевтична дейност с деца и ученици с комуникативни 

нарушения. 

(5) Консултативната дейност включва: 

1. консултиране на учители за особеностите и потребностите на деца и ученици с 

комуникативни нарушения и предоставяне на методическа подкрепа при работата с 

деца и ученици с комуникативни нарушения; 

2. консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите на децата и учениците с 

комуникативни нарушения за активно участие в логопедичния процес. 

Чл. 122. (1) Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения се 

предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни 

предмети, от индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието 

на отделни деца или ученици, които срещат затруднения в обучението. 

(2) За целите на обсъждането по ал. 1 могат да се използват и: 

1. сведения от педагогически специалисти за силните страни на децата и учениците; 

2. сведения от педагогически специалисти в СУ УУС или от други специалисти за 

наличие на възможни рискови фактори в средата на тези деца или ученици; 

3. данни от информацията, която придружава тези деца и ученици, включително за 

предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие; 
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4. данни от установяването на готовността на тези деца за училище, от логопедично 

изследване, материали от портфолио и други. 

(3) Обсъждането на цялата информация по ал. 1 и 2 се прави от педагогическите 

специалисти, които работят с детето или ученика, като за резултатите от обсъждането 

се уведомява родителят. 

(4) Въз основа на обсъждането за отделни деца и ученици се определят дейности от 

общата подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните 

затруднения. 

(5) Въз основа на обсъждането се определят тези деца и ученици, на които е 

необходимо да се извърши оценка на индивидуалните им потребности за 

предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

РАЗДЕЛ III. САНКЦИИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл. 123. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните 

актове по неговото прилагане и в настоящия правилник, след изчерпване на 

останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване 

на проблемното поведение, на учениците може да се налагат следните санкции: 

1. забележка; 

2. предупреждение за преместване в друго училище; 

3. преместване в друго училище; 

(2) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят може 

да го отстрани до края на учебния час. 

(3) Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не 

позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане на 

основанието за отстраняването му. 

(4) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на 

ученика по ал. 3 се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение и се уведомява родителя. 

(5) На ученик с наложена санкция се предоставя обща подкрепа и се осигуряват и 

дейности за превенция и преодоляване на проблемно поведение. 

стр. 59 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 / 626 371 - заместник - директор 032 / 266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

(6) Мерките по ал. 2 и 3, както и санкциите „предупреждение за преместване в друго 

училище" и „преместване в друго училище" не се налагат на учениците в класовете 

от началния етап. 

(7) Санкцията „преместване в друго училище" се налага за тежки или системни 

нарушения. 

(8) Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане 

или нарушение на здравето, посочено в медицински документи. 

Чл. 124. (1) За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по 

чл. 123, ал. 1. Мерките по чл. 123, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите по чл. 

123, ал.1 . 

(2) Видът на санкцията се определя, като се отчитат причините и обстоятелствата при 

извършване на нарушението, видът и тежестта му, както и възрастовите и 

личностните особености на ученика. 

Чл. 125. (1) Санкциите са срочни. 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3) Когато санкциите „предупреждение за преместване в друго училище" и 

„преместване в друго училище" са наложени до 30 учебни дни преди края на втория 

учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година. 

Чл. 126. Санкцията „забележка" се налага със заповед на директора по мотивирано 

писмено предложение на класния ръководител, а всички останали санкции - със 

заповед на директора по предложение на педагогическия съвет. 

(2) Мярката по чл. 123, ал. 3 се налага със заповед на директора. 

Чл. 127. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 123, ал. 1 

директорът задължително писмено уведомява родителя, а в случаите по чл. 199, ал. 

1, т. 2 - 3 и съответните териториални структури за закрила на детето. В 

уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и условията 

при които родителят или определеното лице може да участва в процедурата по 

налагане на санкцията. Връчването на уведомлението се извършва от служител на 

училището, по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна 

разписка на адреса на родителя или на лицето. Съобщаването може да се извърши и 
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на посочен от родителя или лицето електронен адрес, като в този случай връчването 

се удостоверява с копие от електронния запис за това. 

(2) В процедурата по налагане на санкция малолетният ученик се представлява от 

родителя си или от оправомощено от родителя лице, а непълнолетният ученик 

извършва всички действия лично, но със съгласието на родителите си. 

(3) Ученикът има право преди налагане на съответната санкция да бъде изслушан 

и/или писмено да обясни фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното 

нарушение. Изслушването задължително се извършва в присъствието на психолог. 

(4) Родителят на ученика има право да присъства на изслушването и да изрази мнение, 

както и да участва в процедурата по налагане на санкцията при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния 

ученик, съответно на родителя, когато ученикът е малолетен, изслушването на 

ученика може да се извърши и в присъствието на учител, на друг педагогически 

специалист от училището или на друго лице, на което ученикът има доверие. 

(6) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът 

може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на 

ученика, както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение. 

(7) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 123, ал. 2 или 3 се 

определя лице, което да представи обстоятелствата, свързани с извършеното 

нарушение - класният ръководител или учител, който преподава на ученика. 

Чл. 128. (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се 

представлява от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният 

ученик извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си. 

(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един 

месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще 

контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с 

училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или 

промяна на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето. 

(3) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 2, както и в 

случаите, когато родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат открити на 
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посочения адрес, директорът на училището сигнализира дирекция "Социално 

подпомагане" по настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при 

условията и по реда на Закона за закрила на детето. 

(4) В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният 

ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на 

директора съответната санкция. 

(5) Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител на 

ученика. 

Чл. 129. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от 

предложението по чл. 126. 

(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на санкцията, срокът и мотивите за 

налагането й. В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на 

ученика и за преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били 

предприети, и причините те да не дадат резултат. 

(3) Заповедта се съобщава в тридневен срок от издаването и на ученика и на родителя 

му, а заповедта за налагане на санкция „преместване в друго училище" - и на 

началника на РУО - Пловдив. 

(4) Заповедта по ал. 1 като административен акт на директора на училището може да 

се оспорва по административен ред пред министъра на образованието и науката. 

(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва при условията и по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс. 

Чл. 130. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния 

картон/личното образователно дело на ученика и в бележника за кореспонденция на 

ученика. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция „преместване в друго училище", 

продължава обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със 

заповед на началника на РУО - Пловдив. 

(3) Ученик, на когото е наложена санкция „предупреждение за преместване в друго 

училище" или""преместване в друго училище" за срока на санкцията се лишава от 

правото да получава стипендия за отличен успех. 
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(4) При налагане на мярката по чл. 123, ал. 2 ученикът няма право да напуска 

територията на училището по времето на отстраняването си. При изпълнението на 

мярката училището създава условия за работа с учениците за повишаване на 

мотивацията и социалните им умения за общуване. 

Чл. 131. (1) Санкциите 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 санкцията „преместване в друго 

училище" 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. 

Чл. 132. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното 

му поведение на ученика се предоставя обща подкрепа за личностно развитие 

дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от координатора 

съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя. 

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от 

училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни 

причини или са в риск от отпадане, класният ръководител и/или психологът в 

училището осъществяват връзката и сътрудничеството между училището, 

семейството и обкръжението на учениците. 

Чл. 133. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове. 

(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин 

отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути - като едно 

отсъствие. 

(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице 

уважителна причина, класният ръководител е длъжен да уведоми за това родителя с 

писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за 

отстраняване на причините за отсъствието. 

(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на 

всеки учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика. 

Чл. 134. (1) В случай че ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна 

среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл. 133. 
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Чл. 135. При неспазване на изискванията на Закона за предучилищното и 

училищното образование и настоящия правилник или при допускане на отсъствия по 

неуважителни причини от учениците се налагат следните санкции: 

1. „Забележка" - за: 

а. 25 (двадесет и пет) отсъствия по неуважителни причини; 

б. внасяне на вещи, опасни за здравето и живота на учениците, учителите и 

служителите; 

в. системно явяване без учебни помагала и домашни работи; 

г. регистрирани над 3 бележки в дневника относно несериозно поведение и 

отношение в процеса на обучение; 

д. противообществени прояви и други нарушения на правно-етичните норми; 

е. поведение, което е нарушение на установения ред при провеждане на организирани 

дейности извън училище с учебна цел; 

ж. пързаляне по парапети, надвесване от прозорци, опасни игри със снежни топки, 

хазарт, игри и прояви, застрашаващи живота и здравето на учениците в района на 

училището; 

з. за използване на електрони средства по време на учебните часове. 

2. „Предупреждение за преместване в друго училище" - за: 

а. 26 (двадесет и шест) - 99 (деветдесет и девет) отсъствия по неуважителни причини; 

б. увреждане на училищната материално-техническа база и на учебната 

документация; 

в. системно и съзнателно нарушаване на дисциплината в процеса на обучение; 

г. умишлени действия, застрашаващи живота и здравето на ученици, учители и 

служители в училището; 

д. употреба на алкохол и други упойващи вещества в прилежащия район на 

училището; 

е. прояви на физическо и психическо насилие, кибертормоз - за първо провинение; 

ж. разпространяване на наркотични вещества в училището, което се разглежда и от 

съответната комисия в училището съвместно с органите на МВР; 

3. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие - за 

първо провинение; 
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и. установяване на фалшифициране на документ - ученическия бележник или 

дневник - за първо провинение; 

й. при ползване на лични данни на учител или служител - за първо провинение; 

к. за накърняване с поведението си авторитета и достойнството на учителите и 

останалия персонал на училището; 

3. „Преместване в друго училище" - за: 

а. повече от 100 (сто) отсъствия по неуважителни причини; 

б. системно нарушаване на Правилника за дейността в училището; 

в. употреба на алкохол и наркотични вещества в сградата и двора на училището; 

г. упражняване на физическо или психическо насилие, кибертормоз - за второ 

провинение; 

д. унищожаване на училищно имущество; 

е. установяване на фалшифициране на документ за извиняване на отсъствие - за второ 

провинение; 

ж. установяване на фалшифициране на документ - ученическия бележник или 

дневник - за второ провинение; 

з. ползване на лични данни на учител или служител - за второ провинение. 

Чл. 136. Процедура за налагане на санкции на учениците: 

(1) Класният ръководител изслушва ученика с цел да обясни фактите и 

обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, уведомява 

родителя/представителя на ученика, като провежда разговор, на който присъстват 

ученикът, родителят и психолога. 

(2) Класният ръководител съставя протокол за проведения разговор, който се завежда 

с входящ номер в деловодството на училището и съставлява част от предложението 

на класния ръководител за откриване на процедурата по налагане на санкция. 

(3) При откриване на процедура по налагане на санкцията класният ръководител: 

1. завежда с входящ номер в деловодството на училището мотивирано писмено 

предложение до директора на училището за откриване на процедурата, като излага 

фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, към което прилага 

протокола по ал. 2; 

2. писмено уведомява родителя за откриване на процедурата. 
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1. завежда с входящ номер в деловодството на училището мотивирано писмено 

предложение до директора на училището за откриване на процедурата, като излага 

фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение, към което прилага 

протокола по ал. 2; 

2. писмено уведомява родителя за откриване на процедурата. 

(4) След издаване на заповедта на директора за налагане на санкция класният 

ръководител: 

1. в 3-дневен срок уведомява ученика и родителя му; 

2. отразява наложената санкция в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 

Чл. 137. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, 

учителят може да го отстрани до края на учебния час. 

(2) При налагане на мярката по ал. 1 ученикът няма право да напуска територията на 

училището по време на отстраняването си. Ученикът е длъжен да отиде при 

училищния психолог, който създава условия за повишаване на мотивацията и 

социалните му умения за общуване. 

(3) Учителят, който отстранява ученика от учебен час, отразява в дневника имената 

на отстранения ученик и причината за отстраняването му. 

(4) Учителят, който налага мярката, възлага на ученика допълнителна самостоятелна 

работа, която ученикът изпълнява в рамките на 2 учебни часа извън учебно време в 

училището. Ученикът е задължен в следващия учебен час по учебния предмет да 

представи на учителя резултата от извършената работа. 

(5) Учителят оценява изпълнението на възложената допълнителна самостоятелна 

работа. 

Чл. 138. (1) Когато ученик се яви в училище с облекло или във вид. който е в 

нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му 

не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява от училище до отпадане 

на основанието за отстраняването му. 

(2) Учителят, който налага мярката, отправя мотивирано искане в писмен вид до 

психолога за отстраняване на ученика от училище. 

(3) Психологът уведомява родителя, като ученикът остава при него до идването на 

родителя в училище. 
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(4) Мярката се налага със заповед на директора. 

(5) След налагане на мярката психологът съвместно с класния ръководител изготвят 

механизъм за въздействие върху вътрешната мотивация за преодоляване на 

проблемното поведение на ученика. 

ГЛАВА ШЕСТА. ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СУ УУС 

Чл. 139. (1) Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. Д-р Стоян 

Велинов", функционира като институция във връзка и взаимодействие с други 

институции в системата на предучилищното и училищното образование, със 

специализирани институции за деца, със социални услуги в общността, с родителите. 

(2) Дейността на СУ УУС е насочена към: 

1. обучение, осигуряващо успешна социална интеграция и професионална реализация 

на децата и учениците със сензорни увреждания; 

2. подготовка за включване на децата и учениците със сензорни увреждания в 

обучение в детски градини и в другите училища в системата на предучилищното и 

училищното образование; 

3. ресурсно подпомагане на деца и ученици със сензорни увреждания. 

Чл. 140. (1) Децата и учениците постъпват в СУ УУС за обучение и подкрепа при 

следните условия: Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците със специални образователни потребности /РЕПЛРДУСОП/ към 

Регионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование - Пловдив 

/РЦПППО - Пловдив/ приема заявления на родители за насочване на деца и ученици 

със специални образователни потребности за обучение в СУ УУС до 15 септември на 

съответната учебна година или до началото на втория учебен срок, а по изключение 

- и в други срокове, определени от директора на РЦПППО - Пловдив. 

(2) Към заявлението по ал. 1 родителят прилага документи, свързани с обучението на 

детето или ученика, с оценката на индивидуалните му потребности от екип за 

подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището, когато такава е 

извършена от екип за подкрепа за личностно развитие, документи, съдържащи 
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информация за здравословното и емоционалното състояние и социалното положение 

на детето или ученика, документи, издадени от съда, както и други документи, които 

имат отношение към обучението и образованието на детето или ученика при 

наличието на такива. 

(3) РЕПЛРДУСОП извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и 

учениците във връзка с насочването им за обучение в училищата по ал. 1 там, където 

е детето или ученикът - в детската градина, в училището, в някои медицински случаи 

- в дома на детето или в лечебно заведение, в социални услуги в общността, а по 

изключение след преценка от него на конкретната ситуация на детето - в РЦПППО -

Пловдив. 

(4) РЕПЛРДУСОП: 

1. се запознава подробно с фактите и обстоятелствата и с всички документи, 

представени от родителя; 

2. извършва наблюдение на детето или ученика и при необходимост прилага 

подходящ инструментариум за оценка; 

3. обсъжда с родителя, както и с екипа за подкрепа за личностно развитие на детето 

или ученика всички обстоятелства, свързани с потребностите и възможностите на 

детето или ученика. 

(5) В срок до един месец от подаването на заявлението по ал. 1 РЕПЛРДУСОП 

изготвя мотивирано становище за насочване за обучение в СУ УУС с конкретни 

препоръки за обучението и за допълнителната подкрепа за личностно развитие на 

детето или ученика. 

(6) В срок до 5 дни след получаването на мотивираното становище на РЕПЛРДУСОП 

директорът на РЦПППО - Пловдив одобрява или не одобрява насочването на детето 

или ученика в СУ УУС. 

(7) РЕПЛРДУСОП задължително запознава родителя и обсъжда с него оценката на 

индивидуалните потребности на детето или ученика. 

(8) Решението за мястото на обучение на детето или ученика се взема от родителя. 

Чл. 141. (1) За отглеждането и възпитанието в яслените групи и за обучението, 

възпитанието и социализацията в групите за предучилищно образование на децата с 

увреден слух се прилагат съответно Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и 
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дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (обн., 

ДВ, бр. 103 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г. и бр. 36 от 2011 г.), държавният 

образователен стандарт за предучилищното образование, наредбата по чл. 24, ал. 4 

ЗПУО, както и индивидуални програми за ранно въздействие и ранна рехабилитация, 

утвърдени от директора на училището. 

(2) Обучението на учениците с увреден слух в СУ УУС се осъществява в съответствие 

1. училищни и индивидуални учебни планове съгласно държавния образователен 

стандарт за учебния план, утвърдени от директора на училището; 

2. учебни програми по общообразователните учебни предмети съгласно държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка, когато обучението не е 

по индивидуални учебни програми; 

3. индивидуални учебни програми, разработени от специалистите в екипа за подкрепа 

за личностно развитие на ученика съвместно с учителите по съответните учебни 

предмети съгласно учебните програми по общообразователните учебни предмети и 

съобразени с индивидуалните потребности и възможности на ученика; 

4. учебни програми по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух, 

утвърдени от министъра на образованието и науката - индивидуална рехабилитация 

на слуха и говора, развитие на речта, развитие на речта и произношение, фонетична 

ритмика, моторика, музикални стимулации, реч и предметна дейност; 

5. познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по специалните учебни 

предмети, утвърдени от министъра на образованието и науката; 

6. учебни планове и учебни програми за професионално образование и обучение 

съгласно Закона за професионалното образование и обучение и държавните 

образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии. 

Чл. 142. Учебните програми по специалните учебни предмети на учениците с увреден 

слух се разработват в съответствие със следните основни принципи: 

1. гъвкавост на програмите; 

2. качество на обучението; 

3. баланс на знанията по специалните учебни предмети и уменията за самостоятелен 

и независим живот; 
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4. партньорство между учителите по различните учебни предмети, както и между 

учител и ученик и учител и родител; 

5. приложимост на програмите. 

Чл. 143. (1) Учебната програма по индивидуална рехабилитация на слуха и говора е 

насочена към: 

1. приложение на специфични методи и подходи за формиране на правилна 

артикулация; 

2. овладяване на прозодичните компоненти на речта - интонация, темп, ударение; 

3. формиране на речево дишане и правилна фонация; 

4. развитие на слуховото възприятие; 

5. адаптиране към персоналното звукоусилващо устройство - личен слухов апарат, 

кохлеарен имплант, FM-система; 

6. развитие на граматически правилна реч; 

7. стимулиране на функциите на запазените анализатори; 

8. обогатяване на активния и пасивния речник. 

(2) Учебната програма по развитие на речта е насочена към: 

1. развитие на диалогичната форма на словесната реч; 

2. развитие на свързаната реч; 

3. овладяване на писмената форма на речта - четене и писане; 

4. формиране на умения за четене с разбиране; 

5. повишаване на интереса и мотивацията на учениците да използват словесните 

средства в процеса на комуникация и обучение; 

6. създаване на речева среда за приложение на овладените речеви умения в реални 

условия; 

7. осъществяване на връзка между обучението по словесна реч с организираната 

дейност на децата (учебна, битова, игрова, практическа); 

8. развитие на речевото мислене; 

9. усвояване на речевия етикет и правилни модели на поведение; 

10. формиране на комуникативна компетентност; 

11. формиране на умения за зрително възприемане на речта на околните (отчитане). 

(3) Учебната програма по фонетична ритмика е насочена към: 
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1. поставяне на основите за формирането и развитието на словесната реч по 

отношение на темп. динамика и ритъм чрез изпълнение на подходящи упражнения и 

игри; 

2. създаване на умения за синхронизиране на мускулното напрежение в движението 

с височината и силата на гласа на детето; 

3. изграждане на умения за възприемане силата на звука зрително, вибрационно и 

слухово, както и чрез постепенното ограничаване на анализаторите; 

4. създаване на умения за диференцирано възприемане на словесните команди; 

5. развитие на зрителното и слуховото внимание и тактилно-вибрационното 

възприятие; 

6. създаване на умения за ориентиране във важни музикално-изразни средства, като 

динамика, темп, ритъм, различни видове ударения - метрично, преходно, съчетани 

със звукове, срички и думи; 

7. формиране на умения за слухово, зрително и вибрационно възприемане на речта; 

8. стимулиране на детското творчество чрез активиране на импровизационните и 

артистичните изяви на учениците; 

9. подпомагане общия процес на развитие на речта и комуникация на глухото дете в 

среда на чуващи. 

(4) Учебната програма по моторика е насочена към: 

1. формиране у детето и ученика на представи за многообразието на ритмовите 

движения; 

2. установяване на отношение към специфични дейности, насочени към развитие на 

моториката; 

3. преодоляване на трудностите, свързани с вестибуларния апарат; 

4. развитие на фината моторика. 

(5) Учебната програма по музикални стимулации е насочена към: 

1. създаване на музикално-двигател ни образи; 

2. формиране на умения за ориентиране в пространството и хармонично движение 

заедно с другите; 

3. развитие на слуховата перцепция у учениците с увреден слух; 

4. формиране и развитие на метроритмично чувство; 
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5. овладяване интонационните модели на речта; 

6. стимулиране на остатъчния слух; 

7. формиране на умения за естествена фонация; 

8. изграждане на умения за речево дишане; 

9. изграждане на умения за баланс, ритъм и координация; 

10. формиране на сензорни и моторни умения; 

11. стимулиране на умствените способности за запаметяване, внимание, вокален 

контрол; 

12. слухо-зрителна и слухова перцепция на темпо, метроритъм и динамика; 

13. балансирано развитие на интелектуалния и емоционалния потенциал на 

учениците с увреден слух; 

14. формиране на умения за разграничаване на различни ритъмни структури. 

(6) Учебната програма по развитие на речта и произношението е насочена към: 

1. работа върху произношение на звуковете; 

2. работа върху смислово свързани речеви единици; 

3. работа върху текст - самостоятелно създаване на продукция от детето. 

(7) Учебната програма по предмет реч и предметна дейност е насочена към: 

1. развитие на монологичната и диалогичната реч в процеса на предметно-

практически дейности; 

2. формиране на житейски понятия, начални манипулативни умения и развитие на 

способности за конструктивно-практическа дейност; 

3. обогатяване на речниковия фонд и обучение по словесна реч като средство за 

общуване и развитие на мисленето; 

4. преход от нагледно-образно и нагледно-действено към словесно и логическо 

мислене; 

5. осигуряване на богата на речеви стимулации среда; 

6. развитие на зрителните възприятия и обогатяване на образното мислене; 

7. разширяване на уменията и сръчностите при изработката на разнообразни 

предмети; 

8. развитие на представите и въображението; 

9. формиране на познавателни, практически и комуникативни умения; 
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10. повишаване на интереса и мотивацията на учениците за използване на словесни 

средства в процеса на комуникация и обучение. 

Чл. 144. (1) В специалните училища за ученици с увреден слух по изключение може 

да се разкриват яслени групи при спазване на изискванията на наредбите по чл. 34, 

ал. 2 и по чл. 118, ал. 4 от Закона за здравето, както и да се организира и провежда 

предучилищно образование при спазване на държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. 

(2) Организацията на предучилищното образование в специалните училища по ал. 1 

включва: 

1. основна форма на педагогическо взаимодействие - педагогическата ситуация, и 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - в учебно време; 

2. допълнителни форми на педагогическо взаимодействие - в неучебно време. 

(3) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие включват и обучение 

по специалните предмети за всяка възрастова група. 

(4) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие за деца, обучаващи се в 

специалните училища по ал. 1 могат да бъдат индивидуални и/или групови. 

(5) Занятията по специалните предмети в предучилищното образование се провеждат 

групово или индивидуално. Занятията по индивидуална рехабилитация на слуха и 

говора се провеждат ежедневно по 30 минути за всяко дете, а индивидуалните занятия 

по музикални стимулации и индивидуалните занятия по фонетична ритмика - 3 пъти 

седмично. 

(6) Специалните предмети за деца с увреден слух в предучилищното образование, 

които се провеждат групово, са: Развитие на слуха и говора. Фонетична ритмика. 

Моторика. Музикални стимулации, а индивидуалните - Рехабилитация на слуха и 

говора, Музикални стимулации, Фонетична ритмика. 

(7) Във времето от 1 юни до 14 септември на съответната календарна година не се 

провеждат педагогически ситуации. За децата, които се обучават в СУ УУС, в този 

период се осигурява пробна рехабилитация на слуха и говора, която се провежда в 

училището. 
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(8) В СУ УУС може да се формират групи или паралелки за деца и ученици с 

множество увреждания. Броят на децата и учениците в тези групи и паралелки е от 4 

до 6. 

Чл. 145. (1) В СУ УУС може да се обучават: 

1. слабочуващи деца и ученици с едностранна или двустранна загуба на слуха от 16 

dB на по-добре чуващото ухо. при които спецификата на заболяването изисква 

специфична работа, като например при рекруитман - внезапно повишаване на прага 

на чувствителност на болката при много тихи звуци и липса на реакция понякога при 

силни звуци, и други; 

2. деца и ученици, които са слабочуващи до 16 dB на по-добре чуващото ухо, но със 

съществуващо увреждане, поради което слухът прогресивно намалява; 

3. деца и ученици с увреден слух с долна граница на загуба на слуха над 30 dB; 

4. деца и ученици с увреден слух и с множество увреждания, сляпо-глухи, слуховата 

загуба на които е такава, че не позволява да се обучават в специални училища за 

обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение; 

5. деца и ученици с увреден слух с дегенеративни злокачествени заболявания; 

6. деца и ученици с увреден слух с кохлеарни импланти и с конвенционални слухови 

апарати, както и такива, за които е противопоказно слухопротезиране, като например 

рекруитман, непоносимост към личен слухов апарат и други; 

7. невербални деца и ученици с комуникативни нарушения, за които е 

препоръчително и единствено възможно обучение и комуникация чрез овладяване на 

жестов език. 

(2) Рехабилитаторите на слуха и говора в СУ УУС могат да работят с деца и ученици 

с увреден слух по 30 минути ежедневно за децата и за учениците от I до VII клас и по 

45 минути два пъти седмично за учениците от VIII до XII клас. 

(3) Работата с децата и учениците с увреден слух се провежда по график, утвърден от 

директора на училището. 

Чл. 146. (1) Рехабилитаторите на слуха и говора в СУ УУС може да работят с 

хоспитализирани деца и ученици с кохлеарни импланти и с лични слухови апарати. 

(2) Работата по ал. 1 включва следните дейности: 
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1. рехабилитация на хоспитализирани деца с увреден слух с кохлеарни импланти и с 

лични слухови апарати според индивидуалните потребности на детето; 

2. диагностика на развитието на слуховото възприятие преди и след настройката на 

слуховия апарат или на кохлеарния имплант; 

3. съдействие на аудиолозите по време на настройките на слухови апарати и 

кохлеарни импланти; 

4. консултация и подкрепа на семейства на деца с увреден слух при установяване на 

увреждането на слуха; 

5. консултации при слухопротезиране и при последващи посещения в болница. 

Чл. 147. (1) СУ УУС за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания за 

ресурсното подпомагане на децата и учениците с увреден слух в детските градини и 

в другите училища от системата на предучилищното и училищното образование при 

възможност може да осъществява следните дейности: 

1. ранно въздействие и ранна рехабилитация; 

2. обучение по специалните учебни предмети; 

3. слухово-речева рехабилитация на децата и учениците с увреден слух; 

4. краткосрочни петдневни специализирани практически обучения за деца и ученици 

с нарушено зрение или с увреден слух; 

5. подпомагане на деца и ученици с нарушено зрение или с увреден слух при 

овладяването на на жестова реч. и/или на дактил и на спецификата при обучението 

по отделните учебни предмети; 

6. консултации на деца и ученици с увреден слух и на родители; 

7. краткосрочни специализирани практически обучения за учители от детските 

градини и училищата, в които се обучават деца и ученици със сензорни увреждания, 

и за ресурсни учители на деца и ученици със сензорни увреждания; 

8. осигуряване на специалисти за участие в РЕПЛРДУСОП за оценка на 

индивидуалните потребности на деца и ученици със сензорни увреждания; 

9. осигуряване на специалисти за участие в екипи за подкрепа за личностно развитие 

в детските градини и училищата на деца и ученици със сензорни увреждания; 

10. провеждане на обучение на помощници на учителя, работещи с деца и ученици 

със сензорни увреждания; 
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11. разработване и осигуряване на специални дидактични материали, пособия и други 

за подкрепа на обучението на деца и ученици с увреден слух, за приобщаващото 

образование на деца и ученици с увреден слух и/или с множество увреждания. 

(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 - 7 се провеждат по график, утвърден от директора на 

училището. 

(3) Графикът по ал. 2 се съгласува с първостепенния разпоредител с бюджет, с 

директора на детската градина или училището, в което се обучават децата и 

учениците с увреден слух, и с РУО - Пловдив. 

Чл. 147. (1) Рехабилитацията на слуха и говора като част от допълнителната подкрепа 

за личностно развитие на децата в подготвителните групи и на учениците в 

училището включва превантивна, диагностична, корекционно-рехабилитационна, 

компенсаторна и консултативна дейност, свързани със стимулиране на слуховата 

функция, развитие на речта, езика и комуникативните способности. 

(2) В областта на превенцията се извършват следните дейности: 

1. диагностика на артикулацията на децата в началото и в края на всяка учебна година; 

2. провеждане на информационни и разяснителни дейности с учители и родители; 

3. при заявка от родители провеждане на пробна рехабилитация за деца и ученици с 

увреден слух, които не се обучават в специални училища, в периода от 1 до 15 

септември и от 15 до 30 юни на всяка учебна година; 

4. прилагане на основни процедури за ранно диагностициране с цел установяване на 

комуникативните, речевите и езиковите нарушения при увреден слух. 

(3) В областта на диагностиката се извършват следните дейности: 

1. провеждане на изследване на речта на децата и учениците в началото на всяка 

учебна година; 

2. регистриране на динамиката в речевото развитие на децата и учениците с увреден 

слух от всички предучилищни групи и от всички класове в последните 2 седмици на 

месец май на всяка учебна година; изследването се провежда от рехабилитатори на 

слуха и говора, които обобщават данните и ги представят за обсъждане на заседание 

на педагогическия съвет в края на учебната година; 

3. подбиране на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за 

извършване на диагностиката. 
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(4) В областта на корекционно-рехабилитационната дейност се извършват следните 

дейности: 

1. изготвяне на индивидуални програми за корекционно-рехабилитационна дейност 

за всички деца и ученици с увреден слух; 

2. провеждане на групова или индивидуална корекционно-рехабилитационна дейност 

с деца и ученици с увреден слух по утвърдени методики; 

3. формиране на групите от деца и ученици с увреден слух за корекционно-

рехабилитационна дейност по вид на нарушението и степен на образование; 

4. разработване на програми за участие на родителя в корекционно-

рехабилитационния процес и предоставяне на информация за индивидуалното 

развитие на детето или ученика; 

5. подбиране на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за 

реализация на конкретна корекционно-рехабилитационна дейност; 

6. използване на нагледни и други дидактически и технически средства и материали 

за постигане на целите на дейността; 

7. стимулиране на слуховите възможности на децата и учениците по подходящ начин. 

(5) В областта на компенсаторната дейност се извършват следните дейности: 

1. прогнозиране на очакваните резултати и изготвяне на план за корекционна и 

компенсаторна работа за всяко дете или ученик с увреден слух съобразно 

възрастовите му особености и потребности и степента на слуховата загуба; 

2. адаптиране на детето или ученика към личния слухов апарат; 

3. предоперативна и следоперативна интензивна рехабилитация на слуха и говора при 

кохлеарна имплантация; 

4. провеждане на работа със звукоусилваща апаратура; 

5. прилагане на специализиран софтуер за работа; 

6. планиране и участие в програми за консултиране, наблюдение и работа за развитие 

на речта, както и в програми за развитие на деца с множество увреждания. 

(6) В областта на консултативната дейност се извършват следните дейности: 

1. запознаване на родителя със същността на слуховите увреждания, както и с 

организацията на корекционно-рехабилитационния процес; 
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2. консултиране на родителя за използването на различни подходи за преодоляване 

на последиците от слуховото увреждане; 

3. мотивиране на родителя за активно включване в корекционно-рехабилитационния 

процес и за използване на дадените му практически насоки от рехабилитаторите на 

слуха и говора с цел оказване на съдействие на процеса; 

4. оказване на методическа помощ на учителите на децата и учениците с увреден слух; 

5. провеждане на специализирани обучения; 

6. обучения на помощника на учителя; 

7. консултиране по отношение на изграждането на подкрепяща среда в детската 

градина или училището за децата и учениците с увреден слух; 

8. прилагане на информационни и комуникационни технологии при провеждането на 

рехабилитацията на слуха и говора. 

Чл. 148. Дейности от общата подкрепа за личностно развитие, както и дейности от 

допълнителната подкрепа за личностно развитие може да се осъществяват от СУ УУС 

доколкото и ако е възможно и от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии: 

1. при преустановяване на присъствения образователен процес поради извънредни 

обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, след заповед на 

министъра на образованието и науката; 

2. при необходимост от разширяване на общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие, която се осигурява в детските градини, училищата и центровете 

за подкрепа за личностно развитие; 

3. в случаите по чл. 115а, ал. 3 при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед 

на директора на съответната институция; 

4. когато ученикът е преминал на обучение от разстояние в електронна среда в 

случаите по чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО. 

Чл. 149. (1) Потребностите от осъществяване на дейности за подкрепа за личностно 

развитие от разстояние в електронна среда се определят от педагогическите 

специалисти съвместно с другите специалисти, които работят с детето или с ученика, 

и с координатора. 
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(2) Предоставянето на дейности за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците със специални образователни потребности, в риск или с хронични 

заболявания се извършва и по предложение на екипа за подкрепа за личностно 

развитие на детето или ученика. 

Чл. 150. (1) Дейностите за подкрепа за личностно развитие от разстояние в 

електронна среда са синхронни и несинхронни. 

(2) При синхронните дейности за подкрепа за личностно развитие се провеждат 

синхронни терапевтични и рехабилитационни сесии, както и занятия, и се 

осъществява синхронно взаимодействие на педагогическия или друг специалист с 

детето или с ученика. 

(3) При несинхронни дейности за подкрепа за личностно развитие се осъществява 

наблюдение на несинхронни терапевтични и рехабилитационни сесии, както и на 

занятия, без взаимодействие с педагогическия или друг специалист и с останалите 

деца и ученици. 

(4) В случаите по ал. 2 и 3 текущата обратна връзка за резултатите от дейностите за 

подкрепа за личностно развитие се осъществяват при синхронно взаимодействие на 

учителя с детето или с ученика в електронна среда от разстояние индивидуално или 

в група. 

Чл. 151. (1) При организиране провеждането на дейности за подкрепа за личностно 

развитие от разстояние в електронна среда директорът на СУ УУС: 

1. предварително проучва техническата осигуреност на педагогическите и другите 

специалисти и на децата и учениците за работа от разстояние в електронна среда; 

2. определя начина на предоставяне на подкрепа за личностно развитие от разстояние 

в електронна среда или друг подходящ вариант за предоставяне на дейности за 

подкрепа за личностно развитие в зависимост от възможностите на институциите по 

ал. 1 и техническата и технологична обезпеченост, възрастовите особености и 

дигиталните умения на децата и учениците; 

3. избира съвместно с педагогическия съвет електронна система за провеждане на 

дейности за подкрепа за личностно развитие и за взаимодействие с всички участници 

в образователния процес, както и приложенията, които ще се използват; 
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4. организира техническото обезпечаване на педагогическите специалисти с 

технически средства за провеждането на дейности за подкрепа за личностно развитие 

от разстояние в електронна среда; 

5. съвместно с педагогическия специалист създава организация при необходимост 

някои от дейностите за подкрепа за личностно развитие да се провеждат присъствено. 

Чл. 152. (1) При осъществяване на подкрепа за личностно развитие от разстояние в 

електронна среда дейностите се провеждат по график индивидуално или при 

необходимост в групи с до 15 деца или ученици, а за децата и учениците със 

специални образователни потребности, в риск или с хронични заболявания - в 

зависимост от оценката на индивидуалните им потребности и плана за подкрепа на 

детето или ученика. 

(2) Продължителността на всяка дейност за подкрепа за личностно развитие при 

обучение от разстояние в електронна среда е от 20 до 40 минути по преценка на 

педагогическите специалисти съвместно с другите специалисти, които работят с 

детето или с ученика, в зависимост от възрастовите особености и индивидуалните 

потребности на децата и учениците. 

Чл. 153. (1) За дейности за подкрепа за личностно развитие от разстояние в 

електронна среда в случаите детето или ученикът, при условията на чл. 12, ал. 2 от 

ЗПУО, подава заявление до директора на СУ УУС. Към заявлението се прилага 

декларация от родителя за осигурени условия за провеждане на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие и медицински документ от личен лекар или друг 

медицински специалист, който наблюдава детето, че може да се обучава от 

разстояние в електронна среда. 

(2) При възможност институцията по ал. 1 да осигури дейности за подкрепа за 

личностно развитие от разстояние в електронна среда директорът информира 

родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението. 

(3) С декларацията по ал. 1 родителят се задължава: 

1. да осигури необходимите технически и технологични условия за пълноценно 

участие на детето или ученика в дейностите за подкрепа за личностно развитие; 

стр. 80 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 / 626 371 - заместник - директор 032 / 266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

2. да поддържа редовна комуникация с институцията по ал. 1 и да се осведомява за 

участието и развитието на детето или ученика; 

3. да съдейства за спазването на правилата за провеждане на дейностите за подкрепа 

за личностно развитие в институцията по ал. 1; 

4. да осигури редовното участие на детето или ученика в дейностите за подкрепа за 

личностно развитие и своевременно да уведомява институцията по ал. 1 за отсъствие 

на детето или ученика по уважителни причини; 

5. да подпомага процеса на предоставянето на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на детето или ученика. 

(4) Дейностите се прекратяват: 

1. по желание на детето или ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 

2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал по неуважителни 

причини или не е участвал в обучението; 

3. при неизпълнение на поетите от родителя задължения с декларацията по ал. 3. 

ГЛАВА VII. Р О Д И Т Е Л И 

Чл. 154. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището 

се осъществяват чрез индивидуални консултации, родителски срещи, обучения, както 

и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на ученика го прави 

необходимо. 

(2) Средство за връзка със семейството на ученика може да бъде и електронната поща 

на един от родителите, както и електронният дневник на паралелката. 

Чл . 155. Родителите имат следните права: 

1. периодично и своевременно да получават информация за успеха и развитието 

на децата им в образователния процес, за спазването на правилата в училището и за 

приобщаването им към общността; 

2. да се срещат с ръководството на училището, с класния ръководител, с 

учителите и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или 

в друго удобно за двете страни време; 

3. да се запознаят с училищния учебен план, по който се обучава тяхното дете; 
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4. да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

5. най-малко веднъж годишно да получават информация, подкрепа и 

консултиране в училището по въпроси, свързани с образованието, с кариерното 

ориентиране и с личностното развитие на децата им; 

6. да избират и да бъдат избирани в обществения съвет към училището; 

7. да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището. 

Чл. 156. (1) Родителите имат следните задължения: 

1. да осигуряват редовното присъствие на ученика в училище, като уведомяват 

своевременно училището в случаите на отсъствие на ученика; 

2. да запишат при условията на чл. 12 от ЗПУО ученика в училище в случаите на 

преместване в друго населено място или училище; 

3. редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в 

училищната среда, успеха и развитието им в образованието и спазването на 

училищните правила; 

4. да спазват правилника за дейността на училището и да съдействат за 

спазването му от страна на детето и ученика; 

5. да участват в процеса на изграждане на навици за самоподготовка като част от 

изграждането на умения за учене през целия живот; 

6. да участват в родителските срещи; 

7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или друг 

педагогически специалист в подходящо за двете страни време; 

8. при отсъствие на ученика по болест или по особено важни причини да 

уведомяват веднага класния ръководител; 

9. да уведомяват класния ръководител своевременно при промяна на 

местоживеенето, адреса и телефона си за връзка с него. 

(2) Материалните щети, нанесени от учениците се възстановяват от техните родители. 

При невъзможност за финансово обезпечаване, щетата може да бъде възмездена чрез 

доброволен труд в полза на училището. 

ГЛАВА VIII. УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 
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РАЗДЕЛ I. ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 

Чл. 157. (1) Директорът на училището, заместник-директорът УД, заместник-

директорът АСД, изпълняващ задължителна норма преподавателска работа, 

учителите, психологът, логопедът, рехабилитаторите на слуха и говора, 

ръководителят направление „Информационни и комуникационни технологии", 

възпитателите са педагогически специалисти. 

(2) Педагогическите специалисти изпълняват функции: 

1. свързани с обучението, възпитанието и социализацията на учениците в 

училището; 

2. по управлението на институцията. 

Чл. 158. (1) Професионалният профил на педагогическия специалист определя 

необходимите компетентности, като съвкупност от знания, умения и отношения, 

които са необходими за: 

1. заемане и изпълняване на определена длъжност; 

2. определянето на приоритети за професионалното усъвършенстване; 

3. кариерното развитие; 

4. подпомагането на самооценката и за атестирането на педагогическия 

специалист. 

(2) Необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения 

за всеки вид педагогически специалист са определени в Наредба № 15 от 22 юли 2019 

г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

Чл. 159. Педагогическите специалисти имат следните права: 

1. да бъдат зачитани правата и достойнството им; 

2. да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес 

съобразно принципите и целите, определени в ЗПУО; 

3. да участват във формирането на политиките за развитие на училището; 

4. да получават професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните 

си задължения; 

5. да повишават квалификацията си; 

6. да бъдат поощрявани и награждавани; 
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7. да оценяват и избират учебниците и учебните помагала, по учебния предмет 

или модул, по който преподават, съгласно процедурата в Наредба № 10 за 

познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. 

Чл. 160. (1) Педагогическите специалисти имат следните задължения: 

1. да осъществяват обучение и възпитание на учениците в съответствие с 

държавните образователни стандарти; 

2. да опазват живота и здравето на учениците по време на образователния процес 

и на други дейности, организирани от институцията; 

3. да зачитат правата и достойнството на учениците и другите участници в 

предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и партнират със 

заинтересованите страни; 

4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за 

организационно развитие на СУ УУС и специфичните потребности на учениците, с 

които работят с цел подобряване качеството на образованието им. 

(2) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, 

родителите, административните органи и обществеността. 

РАЗДЕЛ II. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

Чл. 161. Класните ръководители се определят със заповед на директора в началото на 

учебната година. 

Чл. 162. (1) Лица, които заемат учителска длъжност и са класни ръководители, имат 

и следните допълнителни функции: 

1. Формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен 

организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за 

интегриране в училищната и социалната среда. 

2. Подкрепа на ученическото самоуправление чрез включване в дейности по 

изготвянето на: 

а) план за часа на класа с теми от глобалното, гражданското, здравното и 

интеркултурно образование, за кариерното им ориентиране и други; 

б) правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс на 

училищната общност съвместно с учениците. 

3. Своевременно информиране на родителите за: 
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а) правилника за дейността на училището, училищния учебен план, по който се 

провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор 

на на занимания по интереси; 

б) образователните резултати и напредъка на учениците в процеса на обучение, 

възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния 

кодекс; 

в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 

на ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните 

консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси; 

г) неспазване на задълженията на ученика, допуснати отсъствия и възникнало 

проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; 

4. Консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното 

ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на 

заложбите и на уменията им. 

5. Прави мотивирано писмено предложение до директора на училището за налагането 

на санкция „забележка" на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и 

за преодоляване на проблемно поведение. 

6. Спазва изискванията за оформяне и съхранение на документите на групата или 

паралелката. 

Чл. 163. (1) Класният ръководител е длъжен: 

1. да осигурява изпълнението на решенията на педагогическия съвет и нарежданията 

на директора, които се отнасят до поверената му паралелка; 

2. да запознава учениците от поверената му паралелка с вътрешните нормативни 

актове - правилника за дейността на училището, инструктажи, заповедите на 

директора и др.; 

3. да осъществява образователната дейност, ориентирана към интереса и към 

мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както 

и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика; 

4. да отчита индивидуалните потребности и различия на учениците в конкретната си 

работа с тях; 

5. да следи за редовното посещение на учебните часове на учениците от паралелката; 
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6. да провежда срещи с родителите, да отразява отсъствията и да контролира 

редовното нанасяне на оценки в ученическите бележници; 

7. когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и отсъствието не е по някоя 

от уважителните причини, определени в Наредбата за приобщаващото образование, 

класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и 

да обсъди с него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията; 

8. да оформя в едноседмичен срок в дневника отсъствията на учениците си; 

9. да води училищната документация на паралелката съгласно изискванията в 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование и в края на учебната година да я предаде 

на директора без пропуски: 

9.1. ученическата лична карта - оформена със снимка, адрес, учебна година; 

9.2. ученическа книжка - оформен със снимка, адрес, име и подпис на родител/ 

настойник; учебни предмети/модули и учители; седмично разписание; резултати от 

обучението; отзиви и информация относно ученика; права и задължения на ученика; 

9.3. дневника на паралелката в електронен вид; 

9.4. оформя и води личните образователни дела на учениците, като вписва 

резултатите от обучението на всеки ученик; 

9.5. води и други документи съгласно Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование, издадени 

на ученика; 

9.6. отразява подкрепата за личностно развитие на учениците; 

9.7. отразява други данни за ученика - наложени санкции (заповед, номер), награди, 

участие в ученическото самоуправление, участие в проектни дейности и др.; 

9.8. съхранява медицинските бележки и другите оправдателни документи и носи 

отговорност за това; единствено класният ръководител има право да извинява 

отсъствията на учениците в дневника на класа; 

9.9. на 1-во число от всеки месец подава на директор/заместник-директор УД и 

РНИКТ информация относно броя на учениците, отсъствията по уважителни и 

неуважителни причини за предходния месец, наложените санкции, номерата на 
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учениците, допуснали повече от 5 отсъствия по неуважителни причини за предходния 

месец; 

10. ежемесечно докладва на директора и заместник-директора УД за ученици, 

застрашени от отпадане, причините и извършените до момента дейности; изпраща и 

регистрира уведомителните писма до родителите; 

11. планира, организира и провежда дейности с учениците и родителите им, целящи 

изграждане на ученически колектив; 

12. реализира постоянна връзка с родителите, организира изпълнението на решенията 

на педагогическия съвет, ученическия съвет и училищното ръководство; 

13. на първата родителска среща в началото на учебната година запознава родителите 

с Правилника за дейността на училището, учебния план на класа, ПОБУВОТ; 

14. провежда периодичен инструктаж и го регистрира според изискванията; 

15. осигурява организирането, провеждането и контрола на дежурство в класната 

стая. 

Чл. 164. При възникнала конфликтна ситуация класният ръководител предприема 

мерки за разрешаване на конфликти: 

А. Между ученици като: 

• търси подходящи методи и средства за нейното преодоляване; при 

особено тежки ситуации писмено уведомява ръководството на училището. 

Б. Между ученици и учител: 

• запознава училищното ръководство. 

Чл. 165. Класният ръководител има право да: 

1. предлага за награди и санкции учениците от поверената му паралелка; 

2. изисква информация от учителите и училищното ръководство по въпроси, 

отнасящи се до процеса на образование, социализация и възпитание в паралелката; 

3. поддържа постоянна връзка с родителите, като ги уведомява за развитието на 

ученика. 

Чл. 166. Учител, който е и класен ръководител, има и следните допълнителни 

задължения: 
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1. Да диагностицира, анализира и оценява рисковите фактори върху учениците 

от паралелката и отделния ученик и да предприема превантивни и корективни мерки 

за справяне с тях, организира адекватни възпитателни дейности. 

2. 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 в допълнителен час по график утвърден от 

директор. 

3. Да предлага налагане на санкции: 

• на ученици, които не изпълняват задълженията, определени в ЗПУО, в 

нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на 

училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху 

вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците; 

• на ученик, който възпрепятства провеждането на учебния процес и учителят 

го е отстранил до края на учебния час; 

• на ученик, който се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение 

на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не 

позволява да участва в учебния процес и той е отстранен от училище до отпадане на 

основанието за отстраняването му. 

4. При налагане на мярка или санкция: 

• веднага след приключването на учебния час, в който ученика е отстранен 

уведомява родителите и се предприемат дейности за мотивация и за преодоляване на 

проблемното поведение; 

• за ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение; 

• спазва изцяло процедурата по налагане на санкции, заложена в ЗПУО. 

РАЗДЕЛ III. ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ 

Чл. 167. Дежурството се извършва по график, изготвен и утвърден от директора в 

началото на всеки учебен срок. 

V 
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Чл. 168. (1) Дежурните учители, отговарящи за дисциплината по време на 

междучасия са длъжни: 

1. да идват на училище в 7.15 часа преди започване на учебните часове; 

2. промени в графика на дежурство се правят само с разрешение на директора, а 

ако той отсъства от неговия заместник; 

3. дежурните учители са не по-малко от четирима за деня - по двама за всеки от 

етажите; 

4. да оказват съдействие в училището, като контролират пропускателния режим 

и приемат учениците, като изискват приличен вид; 

5. да бъдат в училището до края на учебния ден, независимо от часовото им 

натоварване за деня; 

6. да следят за опазване на хигиената и реда в коридорите и в класните стаи на 

етажа, за които отговарят, и да уведомяват училищното ръководство за нередности 

или похабяване на училищното имущество; 

7. да докладват за възникнали проблеми на директора и да получават съдействие 

при необходимост. 

(2) Главните учители изпълняват функциите на главен дежурен учител и имат 

следните допълнителни задължения: 

1. следят за изпълнението на дежурствата и уведомяват ръководството за 

нередности; 

2. следят за дисциплината по коридорите по време на часовете при отстранени 

ученици от час и уведомяват директора; 

3. при извънредни обстоятелства с учител предприемат мерки с цел нормалното 

приключване на учебния час; 

4. докладват за възникнали проблеми на заместник-директора и директора и 

получават съдействие при необходимост. 

РАЗДЕЛ IV. РЕХАБИЛИТАТОРИ НА СЛУХА И ГОВОРА 

Чл. 169. Рехабилитатор на слуха и говора, изпълнява следните функции: 

стр. 89 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 / 626 371 - заместник - директор 032 / 266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

1. планиране на рехабилитационната дейност, прогнозиране на очакваните 

резултати и подбор на адекватните методи, средства, материали, инструментариум за 

реализация на конкретна образователна дейност; 

2. осигуряване на допълнителна подкрепа за рехабилитация на слуха и говора и на 

комуникативните нарушения чрез използване на нагледни и други дидактични 

материали, както и апаратура, подпомагаща слуховото възприятие на всяко дете, 

съобразено с неговите индивидуални възможности и степента на слухова загуба; 

3. осъществяване на помощно-корекционна дейност на деца и ученици с увреден слух 

с оглед развитие на познавателните способности на децата и учениците; 

4. използване на методи и форми на измерване и оценяване на постиженията и 

резултатите от образователния процес на децата и учениците, които съответстват на 

характера на поставените цели и на планираните за усвояване знания, умения и 

отношения съобразно възрастовите и психологическите особености на децата; 

5. информиране на родителите за индивидуалния процес на развитие на детето или 

на ученика, за спецификата на рехабилитационния процес, за използвания 

инструментариум, за очаквания резултат и за необходимостта от съдействието им за 

пълноценно социално включване на децата или учениците съобразно 

индивидуалните им потребности. 

6. Оказват помощ на класните ръководители и учителите ЦДО при извънучилищни 

дейности. 

7. Заместват учители и учителите ЦДО при отсъствието им. 

8. Дават по график дежурствата с цел обгрижване на учениците за времето между 

края на учебните часове и началото на самоподготовките за деня. 

РАЗДЕЛ V. УЧИТЕЛ ЦДО 

Чл. 170. Учителят ЦДО организира и ръководи самостоятелната учебна подготовка 

на учениците от групата си и се грижи за храненето, отдиха и самоподготовката на 

учениците, за здравословното им състояние, с възпитанието и социализацията им, 

спазване правилника на училището. ПВТР, ПЗБУОТ, правилата за БДП, и за опазване 

на училищното имущество. Само учителят ЦДО и възпитателят в общежитие имат 

право да освобождават учениците си извън общежитието, в рамките на работното си 
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време, и това трябва да бъде отразено в дневника за присъствие на учениците, с 

изключение на събота и неделя, когато се освобождават от дежурния учител. 

Чл. 171. Учителят ЦДО е длъжен: 

1. Да се явява навреме на работа, да спазва режимните моменти по време на 

работния ден, да напуска работа в установеното от правилника време. 

2. Да осигурява самоподготовката на поверената му група ученици, да проверява 

подготовката на учениците за следващия ден. 

3. Да способства за изграждане на умения и навици за самостоятелен учебен 

труд, формиране на хигиенни навици и културно поведение в училище, семейството 

и на обществени места, спазване на правилата за безопасност на движението. 

4. Да организира различни форми на работа за социализиране на учениците и 

формиране на култура на поведение, оказване на необходимата подкрепа и 

съдействие за пълноценното им интегриране в образователната и социалната среда, 

съобразно специфичните им потребности; 

5. Да координира, съгласува и съобразява дейността си с институционалната 

политика, мотивира и стимулира развитието и напредъка на учениците; 

6. Да взаимодейства с учителите и другите педагогически специалисти като част 

от екипната работа за обсъждане на проблеми, консултиране и обмяна на добри 

практики при работата с едни и същи ученици с цел повишаване на ефективността от 

педагогическите подходи; 

7. Информиране и провеждане на дейности, за спазването на правилата и 

приобщаването им към общността. 

8. Да работи за разнообразяване и обогатяване живота на учениците, в рамките 

на утвърдения режим, да подпомага правилната организация на свободното време и 

почивка на учениците. 

9. Нормите за преподавателска работа на лицата, заемащи учителски длъжности 

в ЦДО включват и следните дейности: 

10. Да информира и провежда индивидуални консултации с родителите на 

учениците за запознаване с успеха и развитието на децата им, за спазването на 

правилата и приобщаването им към общността. 

11. диагностициране и насърчаване на постиженията на учениците 
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12. работа по индивидуални образователни програми 

13. Да организира храненето, да се грижи за здравословното състояние на 

учениците. 

14. Да работи в тясна връзка с учителите, класните ръководители, родителите. 

15. Да способства за опазване имуществото, реда и чистотата в класа и пансиона. 

Чл. 172. Учителят ЦДО има право: 

1. Да прилага разнообразни подходящи педагогически методи и похвати, според 

своето виждане, както в рамките на самоподготовката, така и при всички режимни 

моменти, включени в правилника за вътрешния ред. 

2. Да изисква учтивост и етично поведение, както от страна на колегите, така и 

от ръководството и административния и помощен персонал. 

3. Да участва във вземане на всички важни за училището решения. 

4. Учителите ЦДО са длъжни да проявяват особено внимание, за да се избегнат 

злополуки с поверените им ученици, както в училище, така и по улиците и на 

обществените места. 

5. Само учителят ЦДО има право да освобождава учениците си извън 

общежитието, само в рамките на работното време, и това да бъде отразено в дневника 

за присъствие на учениците, с изключение на събота и неделя, когато се освобождават 

от дежурния възпитател в общежитие. 

РАЗДЕЛ VI. ВЪЗПИТАТЕЛ В ОБЩЕЖИТИЕ 

Чл. 173. Възпитателите в общежитието: 

1. Застъпва на работа от 19.30 ч. вечерта до 07.30 часа сутринта на другия ден, 

през което време организира и осъществява изпълнението на дневния режим в 

общежитието. 

2. Той предава смяната на главния дежурен учител. 

3. Длъжен е: 

3.1. Да бодърства до завършване на работното си време. 

3.2. Да събужда 2 пъти подмокрящите се деца и ученици. 

3.3. Да следи учениците да не напускат района на училището и да лягат на 

определените им легла. 
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3.4. Да организира и контролира личния тоалет на учениците вечер, преди лягане и 

сутрин, след ставане от сън и оправяне на леглата. 

3.5.Да осъществява предписаното лечение на болните ученици вечер и сутрин. 

4. В случай на внезапен инцидент, заболяване, бедствие или злополука, 

възпитателят следва да проявява инициатива и търси съдействието на съответните 

органи и незабавно да уведоми директора на училището. 

5. Да отразява подробно нощното дежурство в рапортната книгата на дежурния 

възпитател. 

6. Възпитателят е длъжен да следи за опазване на МТБ и хигиената в пансиона. 

ГЛАВА IX. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО 

РАЗДЕЛ I. ТЕКУЩИ ИЗПИТВАНИЯ 

Чл. 174. (1) Оценяването е системен процес на установяване и измерване на 

постигнатите резултати от обучението и на нивото на подготвеност на учениците за 

бъдещата им реализация. Показател за степента на постигане на тези резултати е 

оценката. 

(2) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка се извършва 

от оценяващия. 

(3) Установяването на постигнатите резултати и поставянето на оценка е 

индивидуално за всеки оценяван. 

(4) Обект на оценяване са компетентностите на учениците, придобити в резултат на 

обучението. 

(5) Оценяващият предварително запознава оценяваните с учебното съдържание, 

оценяваните компетентности, организацията и формата на оценяването, както и с 

конкретните правила, по които ще бъдат оценявани. 

Чл. 175. (1) Основните цели на оценяването са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения и на напредъка на ученика и 

определяне на потребностите му от учене и на областите, в които има нужда от 

подкрепа; 

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 

към подобряване качеството на образование. 
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(2) В зависимост от целите на конкретното оценяване се определя подходът за 

анализиране на резултатите, както следва: 

1. нормативен - който цели сравняване на индивидуалните постижения на всеки 

ученик с постиженията на останалите ученици, участващи в оценяването, или 

класиране на учениците за продължаване на образованието им в следващ етап или 

степен; 

2. критериален - който цели измерване на степента на постигане на очакваните 

резултати, определени в държавния образователен стандарт за общообразователната 

подготовка или в учебната програма по съответния учебен предмет или модул; 

3. смесен, като комбинация от т. 1 и 2 - който цели едновременно отчитане на 

постигнатите очаквани резултати, определени в държавния образователен стандарт 

за общообразователната подготовка или в учебните програми по съответния учебен 

предмет или модул, и класиране на учениците за продължаване на образованието в 

следващ етап или степен въз основа на индивидуалните им постижения. 

Чл. 176. Функциите на оценяването може да са: 

1. диагностична - за установяване на резултати от обучението и отстраняване на 

констатирани пропуски; 

2. прогностична - за планиране на мерки за повишаване на индивидуалния напредък 

на учениците, за подобряване на качеството на обучението или за развитие на 

образователната система; 

3. констатираща - за установяване на постигнати резултати и удостоверяването им 

чрез издаване на документ за достигнато равнище или за продължаване на 

образованието; 

4. информативна - за информиране на заинтересованите страни и на обществото за 

резултатите от ученето и/или за състоянието на образователната система; 

5. мотивационна - за мотивиране на учениците за учене и за по-високи постижения; 

6. селективна - за подбор на учениците в паралелки по държавен или допълнителен 

план-прием. 

(2) Всяко конкретно оценяване може да изпълнява една или повече от функциите по 

ал. 1. 

Чл. 177. (1) Оценяването се осъществява: 
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1. в процеса на училищното обучение; 

2. в края на клас или на етап от степен на образование; 

3. при завършване на степен на образование. 

(2) В зависимост от оценяващия оценяването може да е: 

1. вътрешно - когато оценката се поставя от обучаващия учител; 

2. външно - когато оценката се поставя от комисия или от лице, различно от 

обучаващия учител. 

(3) В зависимост от обхвата си оценяването може да е: 

1. национално - обхваща ученици от един клас в цялата страна; 

2. регионално - обхваща ученици от един клас в рамките на една или няколко области; 

3. училищно - обхваща ученици от един клас в рамките на отделно училище. 

(4) В зависимост от организацията може да е: 

1. групово - обхваща част или всички ученици от една или повече паралелки; 

2. индивидуално - за отделен ученик. 

Чл. 178. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на училищното обучение, а 

изпитите - в процеса на училищното обучение, както и при завършване на етап и/или 

степен на образование. 

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1. приравнителни; 

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет или модул; 

3. за промяна на оценката. 

(4) Изпитите при завършване на клас, етап и/или степен на образование са: 

1. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието 

им с компетентностите, определени в учебната програма по учебен предмет или 

модул за определен клас; 

2. изпити за установяване на постигнатите резултати от обучението и съответствието 

им с компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка за определен етап от степента на образование; 

3. държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование; 

4. държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация; 
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5. изпити за придобиване на професионална квалификация по част от професия. 

Чл. 179. (1) Въз основа на установените резултати от изпитванията и изпитите се 

поставя оценка. 

(2) Оценката е показател за степента, в която са постигнати компетентностите, 

определени в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, 

в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка и/или в държавния 

образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия и/или в 

учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас. 

(3) В зависимост от функцията си поставената оценка може да бъде: 

1. текуща оценка - установява степента на постигане на конкретните учебни цели и 

осигурява текуща информация за резултатите от обучението на ученика; 

2. срочна оценка - установява степента на постигане на учебните цели в края на 

учебния срок и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по 

учебния предмет и/или модул през съответния срок; 

3. годишна оценка - установява степента на постигане на учебните цели в края на 

учебната година и има обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика 

по учебния предмет и/или модул през годината; 

4. окончателна оценка - установява степента на постигане на резултатите от 

обучението в края на етап, формира се само в края на първия и на втория гимназиален 

етап на средното образование и има обобщаващ характер за резултатите от 

обучението на ученика по даден учебен предмет през съответния етап. 

(4) Текущата, срочната и годишната оценка, както и оценката, която се поставя след 

полагане на изпит, в случаите, когато тя не е слаб (2), не може да се променя. 

Изключения се допускат само когато след полагане на изпит за промяна на оценката 

се променя годишната оценка. 

Чл. 180. (1) Оценката съдържа качествен и количествен показател. Оценките, които 

може да се поставят, са: отличен (6), много добър (5), добър (4), среден (3), слаб (2). 

(2) Качественият показател, който определя степента на постигане на очакваните 

резултати от обучението, е: 

1. отличен - ученикът постига напълно очакваните резултати от учебните програми; 

в знанията и уменията няма пропуски; усвоени са всички нови понятия и ученикът ги 

" Itl ' w " Itl ' w 
ВАК 
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използва правилно; притежава необходимите компетентности и може да ги прилага 

самостоятелно при решаване на учебни задачи в различни ситуации; действията му 

са целенасочени и водят до краен резултат; 

2. много добър - ученикът постига с малки изключения очакваните резултати от 

учебните програми; показва незначителни пропуски в знанията и уменията си; усвоил 

е новите понятия и като цяло ги използва правилно; доказва придобитите 

компетентности при изпълняване на учебни задачи в познати ситуации, а нерядко - и 

в ситуации, които не са изучавани в клас, макар това да става с известна неувереност; 

действията му са целенасочени и водят до краен резултат, който извън рамките на 

изучените ситуации може да не е съвсем точен; 

3. добър - ученикът постига преобладаващата част от очакваните резултати от 

учебните програми; показва придобитите знания и умения с малки пропуски и 

успешно се справя в познати ситуации, но се нуждае от помощ при прилагането им в 

непознати ситуации; усвоена е преобладаващата част от новите понятия; действията 

му съдържат неточности, но в рамките на изученото водят до краен резултат; 

4. среден - ученикът постига само отделни очаквани резултати от учебните програми; 

в знанията и в уменията си той има сериозни пропуски; усвоени са само някои от 

новите понятия; притежава малка част от компетентностите, определени като 

очаквани резултати в учебната програма, и ги прилага в ограничен кръг 

алгоритмизирани и изучавани в клас ситуации с пропуски и грешки; действията му 

съдържат недостатъци и рядко водят до краен резултат; 

5. слаб - ученикът не постига очакваните резултати от учебните програми, заложени 

като прагова стойност за успешност и зададени чрез степента на позитивен измерител 

"среден". 

(3) В случаите, когато количественият показател не се определя като цяло число, 

качественият показател се определя, както следва: 

1. за количествен показател от 2,00 до 2,99 се определя качествен показател слаб; 

2. за количествен показател от 3,00 до 3,49 се определя качествен показател среден; 

3. за количествен показател от 3,50 до 4,49 се определя качествен показател добър; 

4. за количествен показател от 4,50 до 5,49 се определя качествен показател много 

добър; 
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5. за количествен показател от 5,50 до 6,00 се определя качествен показател отличен. 

(4) Когато се използват други количествени показатели, те се приравняват към 

оценките по ал. 1. 

(5) Оценките от националното външно оценяване в края на VII и в края на X клас се 

изразяват само с количествени показатели - в брой точки, без да се приравняват към 

оценките по ал. 1. 

(6) Въз основа на установените резултати от изпитванията на учениците от I - III клас 

се поставят оценки само с качествените показатели по ал. 2, като качественият 

показател, изразяващ степента на постигане на очакваните резултати от обучението 

по ал. 2, т. 5, е "незадоволителен". 

(7) В случаите по ал. 6 системата от символи на качествените показатели се определя 

със заповед на директора на училището след решение на педагогическия съвет. При 

преместване на ученик копие от заповедта се прилага към документацията. 

(8) На учениците със специални образователни потребности (СОП), които се обучават 

по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, 

които може да са: "постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения". 

(9) Когато се установи, че учениците по ал. 8 са постигнали изискванията на учебната 

програма по учебен предмет от училищния учебен план. се поставя оценка по ал. 1 и 

по този учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма по този 

учебен предмет се преустановява. 

Чл. 181. (1) Оценяването в процеса на училищното обучение има за цел установяване 

на постигнатите резултати от обучението и напредъка на учениците по учебен 

предмет или модул от общообразователната, разширената, профилираната, 

специализираната и професионалната подготовка. 

(2) Степента на постигане на резултатите в процеса на училищното обучение се 

изразява чрез поставяне на текущи, срочни и годишни оценки. 

(3) При завършване на етап от средната степен на образование се формират и 

окончателни оценки по учебните предмети. 

(4) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване за текущите изпитвания 

се подготвят от преподаващия учител с цел установяване на постигнатите резултати, 

определени с учебната програма и отнесени към отделна тема или комплекс от теми. 
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(5) Изпитните материали и конкретните правила за оценяване на изпитите в процеса 

на училищното обучение - приравнителни, за определяне на срочна или на годишна 

оценка по учебен предмет или модул и за промяна на оценката, се изготвят с цел 

установяване на постигнатите резултати, определени с учебната програма по учебния 

предмет за определен клас, и се утвърждават от директора на училището. 

Чл. 182. (1) Текущите изпитвания се осъществяват ритмично и системно през първия 

и през втория учебен срок. 

(2) В триседмичен срок от началото на учебната година чрез текущо изпитване се 

установява входното равнище на учениците по учебни предмети или модули, които 

са изучавали през предходната учебна година в задължителните учебни часове. 

(3) Текущото изпитване по ал. 2 е писмено и е върху учебно съдържание от 

последната година, в която съответният учебен предмет е изучаван. То има 

диагностична функция с цел установяване на степента на усвояване на основни 

понятия, факти и закономерности и на придобитите компетентности, които ще се 

надграждат през учебната година, както и идентифициране на дефицитите и 

предприемане на мерки за преодоляването им. 

Чл. 183. (1) Освен ако в съответната учебна програма не е определено друго, 

минималният задължителен брой текущи изпитвания по учебен предмет или модули 

за всеки учебен срок е: 

1. две текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен 

учебен план с до два учебни часа седмично; 

2. три текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по училищен 

учебен план с 2,5 - 3,5 учебни часа седмично; 

3. четири текущи изпитвания по учебни предмети или модули, изучавани по 

училищен учебен план с 4 и повече учебни часа седмично. 

(2) В минималния задължителен брой текущи изпитвания по ал. 1 се включва 

текущото изпитване - входно равнище. 

Чл. 184. (1) Според формата текущите изпитвания са устни, писмени и практически, 

а според обхвата - индивидуални и групови. 

(2) След установяване на постигнатите резултати при текущите изпитвания на 

учениците се поставят текущи оценки. 
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(3) При текущите устни и практически изпитвания оценяващият е длъжен да 

аргументира устно оценката си пред ученика, а при текущите писмени изпитвания -

писмено с изключение на случаите, когато текущото писмено изпитване е под 

формата на тест с избираеми отговори и/или с кратък свободен отговор. 

(4) Когато текущите изпитвания се осъществяват въз основа на проект, представянето 

на проекта може да е в устна, в писмена и/или в практическа форма. 

Чл. 185. (1) При индивидуалните устни изпитвания ученикът дава устни решения и 

отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. 

(2) При индивидуалните писмени изпитвания ученикът дава писмени решения и 

отговори на индивидуално поставени задачи или въпроси. Индивидуалните писмени 

изпитвания се извършват за не повече от един учебен час. 

(3) При индивидуалните практически изпитвания ученикът изпълнява практически 

дейности, определени в индивидуално поставено практическо задание. 

Чл. 186. (1) При груповите устни изпитвания всеки ученик дава индивидуални устни 

решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

(2) При груповите писмени изпитвания всеки ученик дава индивидуални писмени 

решения и отговори на групово поставени задачи или въпроси. 

(3) При груповите практически изпитвания всеки ученик изпълнява индивидуално 

или в екип практически дейности, определени в групово поставено практическо 

задание. 

(4) При груповите изпитвания се поставя текуща оценка индивидуално за всеки 

ученик. 

Чл. 186. (1) Устните, писмените и практическите изпитвания на ученици с увреден 

слух могат да се извършват и с помощта на учител, който владее жестомимична реч. 

(2) Писмени и практически изпитвания не се извършват за ученици с нарушена 

моторика на горните крайници вследствие на детска церебрална парализа, физически 

увреждания и/или малформации. 

(3) Времето за писмените и практическите изпитвания на ученици с увреден слух, с 

интелектуални затруднения, с множество увреждания, с детска церебрална парализа, 

с физически увреждания и/или малформации може да бъде удължено, ако това е 
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определено с плана за подкрепа на ученика по държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Чл. 187. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците след приключване на обучението по определена 

част (раздел) от учебното съдържание по учебния предмет. 

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. 

(3) Времето за провеждане на контролната работа на ученици с увреден слух, с 

интелектуални затруднения, 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, ако това е определено с плана за подкрепа 

на ученика по държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

Чл. 188. (1) Класната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват 

постигнатите резултати от учениците по учебния предмет в края на учебния срок. 

(2) Класна работа се провежда при обучение за придобиване на общообразователна 

подготовка по български език и литература и по математика - в прогимназиалния етап 

и в двата етапа на средната степен на образование; 

(3) Класната работа по математика се провежда за един учебен час. 

(4) Класната работа по български език и литература се провежда в два слети учебни 

часа. 

(5) Времето за провеждане на класната работа на ученици с увреден слух, с 

интелектуални затруднения, 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, ако това е определено с плана за подкрепа 

на ученика. 

Чл. 189. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от 

преподаващия учител и се връщат на учениците за запознаване с резултатите и за 

информация на родителите. 

(2) Оценяващият анализира и обобщава резултатите от контролните и класните 

работи, като в срок до две седмици след провеждането им уведомява учениците за 

направените изводи. 
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Чл. 190. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на 

следните изисквания: 

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една 

контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече 

от две класни и/или контролни работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

(2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния 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) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират 

учениците, а класните ръководители - родителите (настойниците, попечителите, 

представителите на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или 

получили международна закрила). 

Чл. 190. (1) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за 

класните и контролните работи, са ориентирани към установяване на постигнатите 

компетентности като очаквани резултати от обучението, определени с учебната 

програма по учебния предмет или модул за съответния клас, и включват задачи от 

различен вид и на различни познавателни равнища, балансирани с оглед на целта на 

изпитването. 

(2) За извършване на практически изпитвания по учебна или производствена 

практика, с които се проверяват практическите умения на учениците, се разработват 

индивидуални и/или групови практически задания и се осигуряват работни места за 

всеки ученик със съответната техническа и технологична документация, техника, 

инструменти, уреди и материали, гарантиращи изпълнението на практическото 

задание и безопасната работа на учениците. 

(3) В индивидуалните и/или в груповите практически задания, както и при работа по 

проекти и лабораторни упражнения се формулират критерии за оценяване в 

съответствие с утвърдените такива в националните изпитни програми за придобиване 

на степен на професионална квалификация. 
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РАЗДЕЛ И. СРОЧНИ, ГОДИШНИ И ОКОНЧАТЕЛНИ ОЦЕНКИ 

Чл. 191. (1) Срочната оценка се формира от учителя, като се отчитат 

компетентностите на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен 

предмет или модул, изучаван през учебния срок за придобиване на 

общообразователната, разширената, профилираната, професионалната и 

специализираната подготовка, и при вземане предвид на текущите оценки. 

(2) По учебните предмети, изучавани в I - III клас, и по производствена практика не 

се формира срочна оценка. 

(3) Не се формира срочна оценка и при обучение по индивидуални учебни програми 

на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с качествените 

оценки. 

(4) За учениците в начален етап, получили качествена оценка, която показва, че не са 

усвоили компетентностите, определени в учебната програма за съответния клас, или 

получили срочна оценка слаб (2) по определен учебен предмет, се организира 

допълнително обучение по график, утвърден от директора на училището. 

(5) Срочна оценка не се формира без наличието на минималния брой текущи 

изпитвания поради отсъствие на ученика в повече от 25 % от часовете по учебния 

предмет в съответния вид училищна подготовка. В този случай ученикът полага 

изпит за определяне на срочна оценка. 

(6) В случаите по ал. 5, когато ученикът не се яви на определената дата за полагане 

на изпита за определяне на срочна оценка, се определя втора дата за полагането му, 

която не може да бъде по-късно от две седмици след приключване на учебния срок. 

Когато ученикът не се яви и на втората дата за полагане на изпита за определяне на 

срочна оценка, срочна оценка по учебния предмет или модул не се поставя, а 

ученикът полага изпит за определяне на годишна оценка по съответния учебен 

предмет или модул. 

(7) Не се оформя срочна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт за 

ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му, ако 

продължителността на освобождаването не позволява осъществяването на 
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минималния задължителен брой текущи изпитвания. В този случай срещу учебния 

предмет в училищната документация се записва "освободен". 

(8) Срочната оценка се формира не по-рано от една учебна седмица и не по-късно от 

два учебни дни преди приключване на съответния учебен срок. 

(9) Срочна оценка за учебните модули по професионална подготовка се формира само 

когато обучението по тези модули приключва в края на учебния срок. 

(10) С решение на педагогическия съвет срокът за определяне на срочна оценка по ал. 

8 може да се удължи, но с не повече от един месец за ученик, който няма минималния 

брой текущи изпитвания и е допуснал отсъствия поради продължителни 

здравословни проблеми, удостоверени с медицински документ, в повече от 25 % от 

часовете по учебния предмет в съответния вид подготовка. 

Чл. 192. (1) Годишната оценка се оформя от учителя по съответния учебен предмет, 

като се отчитат постигнатите компетентности на ученика върху учебното 

съдържание, изучавано през учебната година за придобиване на 

общообразователната, разширената, професионалната и специализираната 

подготовка, и при вземане предвид на срочните оценки. 

(2) За учебен предмет, който по училищен учебен план се изучава само през един от 

сроковете, се формира годишна оценка въз основа на съответната срочна оценка. 

(3) По производствена практика се формира само годишна оценка въз основа на 

цялостното представяне на ученика в учебния процес и поне две текущи изпитвания. 

(4) Само годишна оценка се формира и при обучение по индивидуални учебни 

програми на ученици със СОП по учебните предмети, по които оценяването е с 

качествените оценки. 

(5) За резултатите от обучението: 

1. в I клас по всички учебни предмети се формира обща годишна оценка с 

качествен показател; 

2. във II и в III клас по всеки учебен предмет се формира годишна оценка с 

качествен показател; 

3. от IV до XII клас по всеки учебен предмет или модул се формира годишна 

оценка с качествен и количествен показател. 
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(6) Когато обучението за придобиване на професионална подготовка се осъществява 

по модули, годишната оценка се поставя съгласно системата за оценяване, описана в 

учебната програма за съответния модул. 

(7) За резултатите от обучението по производствена практика годишната оценка се 

поставя от учителя-ръководител. 

(8) Не се поставя годишна оценка по учебния предмет физическо възпитание и спорт 

за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му през двата 

учебни срока. В този случай срещу учебния предмет в училищната документация се 

записва "освободен". 

(9) 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. 

Чл. 193. (1) Срочната и годишната оценка се формират в съответствие с определеното 

в учебната програма съотношение между текущите оценки от устните, писмените и 

практическите изпитвания, в т.ч. и от класните и/или контролните работи, и участието 

на ученика в учебния процес (работа в час, изпълнение на домашни работи, 

изпълнение на практически задачи, работа по проекти). 

(2) Срочните и годишните оценки на учениците от IV до XII клас се формират с 

точност до цяло. 

Чл. 194. (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: 

1. в деня на изпитването - за текущите оценки от устните и от практическите 

изпитвания; 

2. до две седмици след провеждане на изпитването - за текущите оценки от писмените 

изпитвания; 

3. в деня на оформянето им - за срочните и за годишните оценки. 

Чл. 195. (1) Окончателна оценка се поставя при: 

1. завършване на първи гимназиален етап на средното образование; 

2. завършване на втори гимназиален етап на средното образование. 
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(2) Окончателните оценки по ал. 1 може да се променят само по реда на изпитите за 

промяна на окончателната оценка. 

(3) Окончателните оценки се записват в съответните документи за завършен етап, за 

придобита степен на образование и/или квалификация по професия. 

Чл. 196. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на начален етап на 

основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван в IV клас 

в задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния 

предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на IV клас, срещу учебния 

предмет в задължителната училищна документация се записва "освободен". 

(3) Оценките по ал. 1 се записват в удостоверението за начален етап на основното 

образование, в т.ч. и оценките, които са слаб (2). 

Чл. 197. (1) Оценките по всеки учебен предмет при завършване на прогимназиалния 

етап на основното образование са годишните оценки по учебния предмет, изучаван 

във всеки от класовете - V, VI и VII, от прогимназиалния етап в задължителните и в 

избираемите учебни часове. 

(2) Когато ученикът е освободен по здравословни причини от изучаването на учебния 

предмет физическо възпитание и спорт и през двата срока на определен клас, срещу 

учебния предмет за съответния клас в задължителната училищна документация се 

записва"освободен". 

(3) Оценките по ал. 1 се записват в свидетелството за основно образование. 

Чл. 198. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на 

първия гимназиален етап на средното образование се формират с точност до 0,01 като 

средноаритметични от годишните оценки по учебния предмет, изучаван в класовете 

от първия гимназиален етап в задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Окончателните оценки при завършване на първия гимназиален етап на средното 

образование по всеки учебен предмет, който се изучава само в един клас от първия 

гимназиален етап, са годишните оценки за съответния клас. 

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт когато ученикът е освободен във всички класове на първия гимназиален етап и 
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не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на етапа, а в 

задължителната училищна документация се записва "освободен". 

(4) В случаите когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на 

първия гимназиален 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 за класовете, в които той е изучаван. 

(5) Окончателните оценки по ал. 1 се вписват в удостоверението за първи 

гимназиален етап. В дипломата за средно образование задължително се вписва 

номерът на удостоверението. 

Чл. 199. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на 

средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от 

годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в 

задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните 

предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са 

годишните оценки за съответния клас. 

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт когато ученикът е освободен и през двата срока на всички класове от втория 

гимназиален етап и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на 

етапа, а в задължителната училищна документация се записва "освободен". 

(4) В случаите когато не е формирана годишна оценка за един от класовете от втория 

гимназиален етап, окончателната оценка по учебния предмет физическо възпитание 

и спорт е годишната оценка по учебния предмет за класа, в който той е изучаван. 

Чл. 200. Общият успех в дипломата за средно образование се формира като 

средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, 

вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в 

задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни 

оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите часове. 
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не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на етапа, а в 

задължителната училищна документация се записва "освободен". 

(4) В случаите когато не е формирана годишна оценка за един или повече класове на 

първия гимназиален 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 за класовете, в които той е изучаван. 

(5) Окончателните оценки по ал. 1 се вписват в удостоверението за първи 

гимназиален етап. В дипломата за средно образование задължително се вписва 

номерът на удостоверението. 

Чл. 199. (1) Окончателните оценки по всеки учебен предмет при завършване на 

средно образование се формират с точност до 0,01 като средноаритметични от 

годишните оценки по учебния предмет, изучаван във втория гимназиален етап в 

задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Окончателните оценки при завършване на средно образование по учебните 

предмети, които се изучават само в един клас от втория гимназиален етап, са 

годишните оценки за съответния клас. 

(3) Не се формира окончателна оценка по учебния предмет физическо възпитание и 

спорт когато ученикът е освободен и през двата срока на всички класове от втория 

гимназиален етап и не е формирана годишна оценка за нито един от класовете на 

етапа, а в задължителната училищна документация се записва "освободен". 

(4) В случаите когато не е формирана годишна оценка за един от класовете от втория 

гимназиален етап, окончателната оценка по учебния предмет физическо възпитание 

и спорт е годишната оценка по учебния предмет за класа, в който той е изучаван. 

Чл. 200. Общият успех в дипломата за средно образование се формира като 

средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки, 

вписани като окончателни оценки по учебните предмети, изучавани в 

задължителните часове, и от средноаритметичните оценки, вписани като окончателни 

оценки по учебните предмети, изучавани в избираемите часове. 

xfBlLZ? ЖИ w 
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РАЗДЕЛ III. ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ 

Чл. 201. (1) Приравнителните изпити се провеждат: 

1. при преместване на ученик от VIII до XII клас включително в паралелка на същото 

или в друго училище, ако училищният учебен план за съответната паралелка на 

приемащото училище и на училището, от което ученикът се премества, са 

разработени въз основа на различни рамкови или типови учебни планове; в тези 

случаи приравнителни изпити се полагат по учебните предмети от 

общообразователната подготовка, в т.ч. и по съответния чужд език, ако в приемащото 

училище по учебен план езикът е изучаван за постигане на по-високо ниво по Общата 

европейска езикова рамка, по задължителните модули от профилиращите учебни 

предмети, а при преместване преди края на втория учебен срок за съответната година 

- и по учебните предмети от професионалната подготовка, които не са изучавани в 

паралелката, от която идва ученикът; 

2. за лице, прекъснало обучението си, което желае да го продължи и да възстанови 

статута си на ученик, ако действащият рамков учебен план. въз основа на който е 

разработен съответният училищен учебен план, е различен от рамковия или типовия 

учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен план, по който 

лицето е започнало обучението си в съответната степен; в тези случаи приравнителни 

изпити се полагат по учебните предмети от общообразователната подготовка и/или 

по учебните предмети от професионалната подготовка, които не са изучавани в 

паралелката, от която идва ученикът; 

3. за ученик, завършил определен период или клас от училищно обучение или етап от 

степен на образование или придобил основно образование или професионална 

квалификация в училище на чужда държава или в системата на Европейските 

училища, в процеса на признаването на което при съпоставка с действащия към 

момента рамков учебен план, въз основа на който е разработен училищният учебен 

план, е констатирано различие в изучаваните от ученика учебни предмети/модули; 

(2) Приравнителни изпити, в резултат на които се поставя годишна оценка, се 

провеждат в съответствие с учебната програма по определен учебен предмет или 

модул за съответния клас. 
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(3) В случаите, когато учениците се преместват или включват в училищното обучение 

преди приключване на учебния процес за съответната година, се провеждат изпити 

по реда на приравнителните изпити по ал. 1 и 2, в резултат на които се формира 

срочна оценка, като те се провеждат в съответствие с частта от учебната програма за 

съответния срок. 

Чл. 202. Изпитите за промяна на оценка са: 

1. поправителни изпити; 

2. изпити за промяна на годишна оценка - за VII клас, за XI клас и за XII клас; 

3. изпити за промяна на окончателна оценка при завършване на първи и на втори 

гимназиален етап на средното образование. 

Чл. 203. (1) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка 

е слаб (2) по някой от учебните предмети или модули, изучавани в задължителните 

или избираемите учебни часове, а в спортните училища - и във факултативните 

учебни часове по учебен предмет от специализираната подготовка. 

(2) Поправителни изпити не се полагат от учениците, които се обучават в класовете 

от I до IV клас в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или 

комбинирана форма на обучение и възрастта им е съответна за този клас или я 

надхвърля, но не с повече от три години. 

(3) Учениците по ал. 2, чиято възраст надхвърля с повече от три години съответната 

за този клас възраст, както и учениците, които се обучават в класовете от I до IV в 

задочна или във вечерна форма, полагат поправителни изпити. 

(4) За учениците по ал. 2, които се обучават в дневна, индивидуална, дистанционна 

или комбинирана форма и не са усвоили компетентностите, заложени в учебната 

програма за I, за II или за III клас, или имат годишна оценка слаб (2) по някой от 

учебните предмети, изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове от 

училищния учебен план в IV клас. се организира допълнително обучение по време на 

лятната ваканция след съответния клас при условия и по ред, определени в държавния 

образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(5) Поправителните изпити се полагат върху учебното съдържание, включено в 

учебната програма по съответния учебен предмет или модул за съответния клас и за 

съответния вид подготовка. 
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(6) Поправителните изпити се организират в редовни и в допълнителни сесии. 

(7) 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. 

(8) Редовните поправителни сесии за учениците от XII клас 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. 

(9) Учениците, които по здравословни причини, удостоверени с медицински 

документ, не са се явили на поправителни изпити на редовните сесии, могат да се явят 

на допълнителна поправителна сесия по ред, определен със заповед на директора на 

училището, но не по-късно от 10 октомври. 

(10) Учениците от XII клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети, 

изучавани в задължителните или в избираемите учебни часове на редовните 

поправителни сесии и/или на допълнителната поправителна сесия по ал. 9 или не са 

се явили на поправителни изпити, могат да се явяват на поправителни изпити и на 

допълнителна януарска поправителна сесия по ред, определен със заповед на 

директора на училището. 

Чл. 204. (1) Изпитите за промяна на годишна оценка се провеждат след приключване 

на учебните занятия съответно за VII клас, за XI клас или за XII клас. 

(2) Изпитът за промяна на годишната оценка по учебен предмет или модул се полага 

върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния учебен 

предмет или модул за съответния клас. 

(3) За полагането на изпит за промяна на годишната оценка ученикът подава 

заявление до директора на училището, с което се отказва от годишната си оценка. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на годишна 

оценка по ал. 1. 

(5) Изключение по ал. 4 се допуска за ученик от XII клас, който има годишна оценка 

слаб (2) по един или по няколко учебни предмета или модула - може да се явява на 

изпити за промяна на оценката без ограничения на броя изпитни сесии. 
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(6) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2022 г., в сила от 10.06.2022 г.) Всеки ученик има право да 

положи изпит за промяна на годишна оценка по не повече от три учебни предмета 

и/или модула общо, изучавани в задължителните и/или в избираемите учебни часове. 

Чл. 205. (1) Изпитите за промяна на окончателна оценка при завършване на първия 

или втория гимназиален етап се провеждат след приключване на учебните занятия 

съответно за X клас или за XII клас. 

(2) Изпитът за промяна на окончателната оценка по учебен предмет се полага върху 

учебното съдържание, включено в учебните програми по съответния учебен предмет 

за съответните класове от етапа. 

(3) За полагането на изпит за промяна на окончателната оценка ученикът подава 

заявление до директора на училището, с което се отказва от окончателната си оценка. 

(4) Учениците имат право еднократно да се явят на изпит за промяна на 

окончателната оценка. 

(5) Всеки ученик има право да положи изпит за промяна на окончателната оценка по 

не повече от три учебни предмета общо, изучавани в задължителните и/или в 

избираемите учебни часове. 

(6) За промяната на окончателната оценка по учебен предмет, който се изучава само 

в един клас първия или съответно втория гимназиален етап, се допуска само изпит за 

промяна на годишната оценка. 

Чл. 206. (1) Изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул се 

полагат от: 

1. учениците, обучавани в дневна и в комбинирана форма при обучението при 

условията и по реда на дневна форма, чиито отсъствия надхвърлят 25 % от учебните 

часове по отделен предмет или модул, предвидени по училищния учебен план за 

съответната паралелка през учебния срок, което не позволява да бъде формирана 

срочна оценка поради невъзможност да бъде осъществен минималният брой текущи 

изпитвания при спазване на принципа за ритмичност; 

2. учениците, обучавани в комбинирана форма в случаите при условията на 

индивидуално обучение по реда на дистанционната форма, които до началото на 

втория учебен срок се преместват от форма на обучение, при която не се прилага 
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текущо оценяване, или започват обучението си в системата на предучилищното и 

училищното образование. 

(2) Изпитът за определяне на срочна оценка се полага върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул, изучавано 

през съответния учебен срок и за съответния вид подготовка. 

Чл. 207. (1) Изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул 

се полагат присъствено в училище от учениците, обучавани в комбинирана форма в 

случаите при условията на индивидуално обучение по реда на дистанционната или на 

самостоятелната форма, които след началото на втория учебен срок се преместват от 

форма на обучение, при която не се прилага текущо оценяване, или започват 

обучението си в системата на предучилищното и училищното образование; 

(2) Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, 

включено в учебната програма по съответния учебен предмет или модул за 

съответния клас и за съответния вид подготовка. 

Чл. 208. (1) Получената оценка на изпит по чл. 205 - 207 не може да се променя. 

(2) Когато получената оценка на изпит по чл. 207 е слаб (2), ученикът се явява на 

поправителен изпит. 

Чл. 209. (1) Изпитите в процеса на обучение се провеждат от: 

1. училищна комисия по организирането на изпита; 

2. училищна комисия по оценяването. 

(2) В състава на комисията по ал. 1, т. 1 не може да се определят лица, които заемат 

учителска длъжност по учебния предмет, по който се провежда изпитът. 

(3) В състава на комисията по ал. 1, т. 2 се определят лица, които заемат учителска 

длъжност по същия или по друг учебен предмет и имат придобита квалификация по 

учебния предмет, по който се провежда изпитът, в същото или в друго училище. В 

случай че училището не може да осигури такива лица, в състава на комисията може 

да се определят преподаватели от висши училища, които имат завършено висше 

образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионалните направления, приет с 

-гТНс*Г~' -гТНс*Г~' 

ВАК ? 
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Постановление № 125 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), 

съответстващо на 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. 

(5) За провеждане на изпитите за промяна на оценката директорът на училището 

издава заповед за определяне на комисиите по ал. 1. 

(6) В заповедта по ал. 5 за всеки изпит се определят 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. 

(7) Съобщение за датата, мястото и началния час на изпита, както и за срока и мястото 

за оповестяване на резултатите, се публикува на интернет страницата на училището 

и се поставя на общодостъпно място в училището най-късно три дни преди датата за 

провеждане на изпита. 

Чл. 210. (1) Според формата си изпитите в процеса на училищното обучение са: 

1.писмени; 

2. практически; 

3. комбинация от писмена и устна част; 

4. комбинация от писмена и практическа част; 

5. устни. 

(2) Изпитите в процеса на училищното обучение са писмени. 

(3) Изпитите в процеса на училищното обучение са практически по учебните 

предмети: 

1. физическо възпитание и спорт; 

2. музика - за II - IV клас; 

3. изобразително изкуство - за II - IV клас; 

4. технологии и предприемачество - II - IV клас; 

5. компютърно моделиране; 

6. учебна, лабораторна и производствена практика; 

7. техническо чертане и други учебни предмети от професионалната подготовка, по 

които текущите изпитвания са практически: 
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(4) Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писмена и устна 

част по учебните предмети: 

1. български език и литература - за II - IV клас; 

2. чужди езици. 

(5) Изпитите в процеса на училищното обучение са комбинация от писмена и 

практическа част по учебните предмети музика (V - XII клас), изобразително изкуство 

(V - XII клас) и технологии и предприемачество (V - VII клас), компютърно 

моделиране и информационни технологии, информатика и информационни 

технологии. 

(6) Продължителността на изпитите в процеса на училищното обучение е: 

1. за класовете от началния етап на основната степен: 

а) един астрономически час - в случаите, когато изпитът е писмен или практически; 

б) един астрономически час, от който до 20 минути - за устната част в случаите, 

когато изпитът е комбинация от писмена и устна част; 

2. за класовете от прогимназиалния етап на основната степен: 

а) два астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен или практически; 

б) два астрономически часа, от които до 30 минути - за устната част в случаите, когато 

изпитът е комбинация от писмена и устна част; 

в) два астрономически часа, от които до 45 минути - за писмената част в случаите, 

когато изпитът включва писмена и практическа част; 

3. за класовете от двата гимназиални етапа на средната степен на образование: 

а) три астрономически часа - в случаите, когато изпитът е писмен; 

б) три астрономически часа, от които до 30 минути - за устната част в случаите, когато 

изпитът е комбинация от писмена и устна част; 

в) до пет астрономически часа - в случаите, когато изпитът е практически; 

г) три астрономически часа, от които до 60 минути - за писмената част в случаите, 

когато изпитът включва писмена и практическа част; 

д) 40 минути за всеки от модулите от профилиращия предмет, с изключение на модул 

"Устно общуване", който е до 20 минути. 

(7) Учениците със СОП. които не могат да полагат писмени и/или практически 

изпити, в процеса на обучение полагат само устни изпити. 

КАК 
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Чл. 211. (1) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение се формира 

като средноаритметична от оценките на членовете на училищната комисия по 

оценяването с точност до: 

1. единица - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя годишна 

оценка, за изпитите за промяна на годишната оценка, за изпитите за определяне на 

срочна или на годишна оценка; 

2. 0,01 - за приравнителните изпити, в резултат на които се поставя оценка за етап от 

степента на образование, за изпитите за промяна на окончателна оценка и за изпитите 

за определяне на окончателна оценка. 

(2) Оценката от изпитите в процеса на училищното обучение, които се провеждат 

като комбинация от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е 

средноаритметична от оценките, поставени за всяка част, с точност, която се определя 

по реда на ал. 1. 

(3) Оценката от изпитите в процеса на обучение, които се провеждат като комбинация 

от писмена и устна част или от писмена и практическа част, е слаб (2), когато някоя 

от оценките по отделните части е слаб (2). В тези случаи поправителният изпит се 

полага и в двете части. 

Чл. 212. (1) Отстранява се от съответния изпит в процеса на училищното обучение и 

напуска залата ученик, който: 

1. преписва от хартиен носител; 

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, таблети и др.); 

3. преписва от работата на друг ученик; 

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; 

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. 

(2) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от членовете на 

комисията, като в протокола задължително се посочват нарушителят, нарушението и 

кога е извършено. 

(3) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит в процеса на училищното 

обучение при условията и по реда на ал. 1, не се оценява. 
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(4) В случаите по ал. 1 ученикът може да се яви отново на съответния изпит на 

следващата изпитна сесия. 

ГЛАВА XI. ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В КРАЯ НА КЛАС ИЛИ НА ЕТАП ОТ 

СТЕПЕНТА 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 213. (1) Целите на външното оценяване в края на клас или на етап от степента са: 

1. диагностика на индивидуалния напредък и на образователните потребности на 

учениците; 

2. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 

към подобряване качеството на образование; 

3. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от 

обучението по учебен предмет, определени в учебната програма за съответния клас; 

4. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от 

обучението по учебен предмет, определени в държавния образователен стандарт за 

общообразователна подготовка по съответния учебен предмет, в края на даден етап 

от степента на образование. 

(2) Всяко външно оценяване в края на клас или на етап от степента може да има една 

или повече от целите по ал. 1. 

Чл. 214. (1) Външното оценяване според обхвата си може да бъде: 

1. национално; 

2. регионално; 

3. училищно. 

(2) Национално външно оценяване се организира и провежда от МОН. 

(3) Регионално външно оценяване се организира и провежда от регионалното 

управление на образованието - Пловдив. 

(4) Училищно външно оценяване се организира и провежда от СУ за УУС „Проф. д-

р Стоян Велинов", гр. Пловдив. 

Чл. 215. Оценките от външното оценяване не може да се променят. 
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РАЗДЕЛ II. НАЦИОНАЛНИ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ 

Чл. 216. (1) Национални външни оценявания в системата на училищното образование 

се провеждат в края на: 

1. началния етап на основната степен на образование; 

2. прогимназиалния етап на основната степен на образование; 

3. първия гимназиален етап на средната степен на образование. 

(2) Извън случаите по ал. 1 министърът на образованието и науката може да определи 

национално външно оценяване в определен клас, който не е последен за етапа от 

степента на образование. 

Чл. 217. (1) Националните външни оценявания по включват учениците, които в 

съответната учебна година се обучават в дневна форма на обучение съответно в IV, 

VII или X клас. 

(2) Националните външни оценявания включват и учениците, които в съответната 

учебна година се обучават в комбинирана форма на обучение съответно в IV, VII или 

X клас. 

Чл . 218. (1) Националните външни оценявания се провеждат като писмени изпити с 

изключение на: 

1. проверката на компетентностите в компонента "Говорене" при изпита по чужд език 

от националното външно оценяване в края на първия гимназиален етап на средната 

степен на образование, който се провежда устно; 

2. изпитите за ученици със СОП, които не могат да полагат писмен изпит; за тях 

изпитите се провеждат от училищна комисия след представяне на медицински 

документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона 

за здравето. 

(2) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат на компютър и/или на хартия и изпитните 

работи се проверяват като анонимни. 

(3) Писмените изпити по ал. 1 се провеждат едновременно за всички ученици, а в 

случаите, когато учениците работят на компютър - в изпитен период от няколко дни 

по предварително обявен график за училищата. 
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(4) Изпитите при националните външни оценявания се провеждат не по-рано от три 

седмици преди края на съответната учебна година по график, определен със заповед 

на министъра на образованието и науката. 

(5) Проверката на изпитните работи от национално външно оценяване може да се 

осъществява в компютърна среда и/или на хартия. 

Чл. 219. (1) Националното външно оценяване се провежда в края на IV клас. 

(2) Освен основните цели националното външно оценяване в края на началния етап 

на основната образователна степен има за цел и измерване на степента на постигане 

на отделни ключови компетентности в областта на българския език и на 

математиката, придобити в класовете от етапа. 

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети 

български език и литература и математика и се провеждат под формата на тест. 

(4) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката 

със заповед може да определи и други учебни предмети извън посочените в ал. 3, по 

които да се проведе национално външно оценяване по ал. 1. В заповедта се определя 

и форматът на теста. 

(5) Тестът по български език и литература включва диктовка и/или задача за 

създаване на кратък текст, текст за четене с разбиране и задачи към него - с избираем 

отговор и със свободен отговор. 

(6) Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен 

отговор. 

(7) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 може да се провеждат и 

под формата на тестове, които интегрират няколко учебни предмета, но 

задължително включват посочените в ал. 3. 

(8) В случаите по ал. 7 преди началото на учебната година министърът на 

образованието и науката със заповед определя учебните предмети, които ще участват 

интегрирано в националното външно оценяване за съответната година, както и 

формата на конкретния тест. 

(9) Когато тестът по ал. 7 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното 

външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън 

компетентностите в областта на българския език, съответно - на математиката. 
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придобити в класовете от етапа, за всяка от задачите се определя основният учебен 

предмет, към която ще се отнесе резултатът. 

(10) Ученици със СОП, които са интегрирани в училището, и се обучават по 

индивидуални учебни програми, полагат изпитите по ал. 3 или съответно по ал. 7 по 

преценка на училищния екип за подкрепа за личностно развитие след обсъждане с 

родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила). 

(11) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 3 или съответно по ал. 7 се 

записва в точки, с точност до 0,01, които се приравняват към оценките като 

максималният брой точки на всеки от изпитите е 100. 

Чл. 220. (1) Националното външно оценяване се провежда в края на VII клас. 

(2) Освен основните цели по националното външно оценяване в края на 

прогимназиалния етап на основната степен на образование има за цел и измерване на 

степента на постигане на отделни ключови компетентности в областта на българския 

език и на математиката, придобити в класовете от етапа. 

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети 

български език и литература и математика и се провеждат под формата на тест. 

(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по 

учебния предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез което се 

измерва степента на постигане на отделни езикови компетентности в областта на 

съответния чужд език. 

(5) Преди началото на всяка учебна година министърът на образованието и науката 

със заповед може да определи и други учебни предмети извън посочените в ал. 3 и 4, 

по които да се проведе национално външно оценяване по ал. 1. В заповедта се 

определя и форматът на теста. 

(6) Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи 

със свободен отговор, както и създаване на текст. 

(7) Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен 

отговор. 

(8) Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък 

свободен отговор, както и създаване на текст. 
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(9) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 може да се провеждат и 

под формата на тестове, които интегрират няколко учебни предмета, но 

задължително включват посочените в ал. 3. 

(10) В случаите по ал. 9 преди началото на учебната година министърът на 

образованието и науката със заповед определя учебните предмети, които ще участват 

интегрирано в националното външно оценяване за съответната година, както и 

формата на конкретния тест. 

(11) Когато тестът по ал. 9 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното 

външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън 

компетентностите в областта на българския език, съответно - на математиката, 

придобити в класовете от етапа, за всяка от задачите се определя основният учебен 

предмет, към която ще се отнесе резултатът. 

(12) Ученици със СОП, които са интегрирани в училището и се обучават по 

индивидуални учебни програми, полагат изпитите по ал. 3 или съответно по ал. 9 по 

преценка на училищния екип за подкрепа за личностно развитие след обсъждане с 

родителя (настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила). 

(13) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 6 и 7 или съответно по ал. 9, 

както и на изпита по ал. 8, в случай че е положен, се записва в точки, с точност до 

0,01, като максималният брой точки на всеки от изпитите е 100. 

Чл. 221. (1) Националното външно оценяване се провежда в края на обучението по 

съответния учебен предмет в X клас. 

(2) Освен основните цели националното външно оценяване в края на първия 

гимназиален етап на средната степен на образование има за цел и измерване степента 

на постигане на отделни компетентности, свързани с българския език и 

функционалната грамотност в областта на четенето, както и на математиката и 

математическата грамотност, придобити в класовете от етапа. 

(3) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 са по учебните предмети 

български език и литература и по математика и се провеждат под формата на тест. 

(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по 

учебния предмет чужд език - английски и руски, изучаван в задължителните учебни 
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часове, чрез който се измерва степента на постигане на отделни езикови 

компетентности в областта на чуждия език, и/или по учебния предмет 

информационни технологии, чрез който се измерва степента на постигане на отделни 

ключови компетентности в областта на дигиталните компетентности, придобити в 

класовете от етапа. 

(5) Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи 

със свободен отговор и/или създаване на текст. 

(6) Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен 

отговор. 

(7) Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък 

свободен отговор, както и създаване на писмен текст, а за проверка на 

компетентностите от компонента "Говорене" - и задачи за самостоятелно устно 

изложение, участие в диалог и/или отговор на въпрос. 

(8) Тестът по информационни технологии включва задачи с избираем отговор и 

задачи с кратък свободен отговор, както и практическа задача. 

(9) Изпитите при националното външно оценяване по ал. 1 може да се провеждат и 

под формата на тестове, които интегрират няколко учебни предмета, но 

задължително включват посочените в ал. 3. 

(10) В случаите по ал. 9 преди началото на учебната година министърът на 

образованието и науката със заповед определя учебните предмети, които ще участват 

интегрирано в националното външно оценяване за съответната година, както и 

формата на конкретния тест. 

(11) Когато тестът по ал. 9 интегрира няколко учебни предмета и чрез националното 

външно оценяване се измерват и други ключови компетентности извън 

компетентностите в областта на българския език, съответно - на математиката, 

придобити в класовете от етапа, за всяка от задачите се определя основният учебен 

предмет, към която ще се отнесе резултатът. 

(12) Ученици със СОП, които са интегрирани в училището и се обучават по 

индивидуални учебни програми, полагат изпитите по ал. 3 или съответно по ал. 9 по 

преценка на училищния екип за подкрепа за личностно развитие след обсъждане с 
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родителя (попечителя, представителя на непридружените непълнолетни лица, 

търсещи или получили международна закрила). 

(13) Оценката от националното външно оценяване по чужд език се формира като сбор 

от оценката по компонента "Говорене" и от оценката на теста по ал. 8. 

(14) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 6 - 7 или съответно по ал. 9, 

както и от изпитите по ал. 8 и/или по ал. 9, в случай че са положени, се записва в 

точки, с точност до 0,01, като максималният брой точки на всеки от изпитите е 100. 

Чл. 222. (1) Оценките от НВО в IV клас се записват в удостоверението за начален 

етап на основно образование. 

(2) Оценките от НВО в VII клас се записват в свидетелството за основно образование. 

По учебния предмет чужд език, в случай че е положен изпит, се записва и 

постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска езикова рамка. 

(3) Оценките от НВО в X клас се записват в удостоверението за първи гимназиален 

етап на средно образование. В случай че е положен изпит по учебния предмет чужд 

език и при условие, че ученикът е получил минимум 60 % от максималния брой точки 

на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Общата европейска 

езикова рамка, а в случай че е положен изпит по учебния предмет информационни 

технологии и при условие, че ученикът е получил минимум 50 % от максималния 

брой точки на изпита, се записва и постигнатото ниво в съответствие с Европейската 

референтна рамка за дигиталните компетентности. 

Чл. 223. (1) Резултатите от всяко национално външно оценяване се анализират на 

училищно равнище. 

(2) Информацията за резултатите от националното външно оценяване на училищно 

равнище се визуализира чрез информационна система във вид, който е удобен за 

анализи и обработка с цел разработване на политики на училищно равнище. 

(3) Информационната система по ал. 2 дава възможност да се генерира следните 

данни: средните резултати на училището от националното външно оценяване, 

средните резултати за областта, средните резултати за страната, представяне на 

средните резултати на учениците по пол. 

(4) Училището оповестява публично данните по ал. 3. 
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(5) Анализът на резултатите на училището от националното външно оценяване е 

инструмент за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение, както 

и за планиране на необходимата подкрепа, която ще доведе до повишаване на 

резултатите на учениците. 

Чл. 224. (1) При провеждане на националните външни оценявания може да се 

извършва видеоконтрол като мярка в защита на дейности от обществен интерес, 

свързани с превенция и обективно провеждане на изпитите. 

(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на училищно ниво имат 

длъжностни лица, определени със заповед на директора на училището. 

(3) При осъществяване на видеоконтрол върху провеждането на националните 

външни оценявания, се поставят информационни табели за оповестяване на факта за 

видеонаблюдение. 

(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите технически 

и организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за 

видеонаблюдение лични данни. 

(5) Директорът на училището осигурява необходимите технически средства и 

инфраструктура за видеонаблюдението на местата за подготовка и за провеждане на 

изпити и при възможност предоставя онлайн достъп по защитен канал до тях на 

определените длъжностни лица от Регионалното управление на образованието -

Пловдив и от Министерството на образоването и науката. 

(6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис от всяка зала в 

училището се изпраща в електронно видеохранилище при спазване на нормативните 

изисквания за защита на личните данни. Записите се съхраняват в електронното 

видеохранилище за срок 2 месеца от провеждането на националното външно 

оценяване, след което се унищожават автоматично. 

(7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електронното видеохранилище 

и не по-късно от 2 месеца от деня на провеждане на изпита комисия, определена със 

заповед на директора, унищожава информацията, за което съставя протокол. 

(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на 

оправомощени лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за 

законосъобразното и обективното провеждане на националното външно оценяване. 

Д Д С ^ , 
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Чл. 225. Документацията, свързана с организирането и провеждането на 

националното външно оценяване, се съхранява в едногодишен срок. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 

Чл. 226. (1) Националните външни оценявания се организират и провеждат на 

национално, регионално и училищно равнище. 

(2) Националните външни оценявания на училищно равнище се организират и 

провеждат от: 

1. училището, в което се провежда обучение в класа, за който се организира 

съответното национално външно оценяване; 

2. училищната комисия за организиране и провеждане на съответното национално 

външно оценяване в училището; 

3. училищна комисия за оценяване на компетентността по компонента "Говорене" 

при изпита по чужд език от националното външно оценяване в X клас; 

4. квестори; 

5. учители-консултанти; 

(3) Квестори не могат да бъдат лица, които имат завършено висше образование по 

специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите 

на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния 

предмет, и/или преподават предмета, по който е изпитът от националното външно 

оценяване, а на изпит по чужд език - и учители, които преподават предмет на 

съответния чужд език. Квестори при провеждане на национални външни оценявания 

в началния етап могат да бъдат и начални учители, в случай че не преподават на 

учениците от съответната паралелка и в залата, в която се провежда изпитът, е 

осигурено видеонаблюдение. 

(4) Учители-консултанти не могат да бъдат лица, които имат завършено висше 

образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо 

на учебния предмет, и/или преподават предмета. 
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(5) Родители (настойници, попечители, представители на непридружените малолетни 

и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) на ученици в 

класа, за който се организира национално външно оценяване, както и лица. 

извършващи образователни услуги на тези ученици, не могат да бъдат квестори, 

учители-консултанти, учители по чужд език или по български език и литература за 

четене на текст и начални учители за четене на диктовка или да участват в състава на 

комисиите. 

(6) Обстоятелствата по ал. 3 - 5 се удостоверяват с декларация по образец, утвърден 

със заповед от министъра на образованието и науката. 

Чл. 227. (1) Изпитните материали, както и съответните пароли за разсекретяването 

им се изпращат от МОН по електронен път до 30 минути преди началото на всеки 

изпит и се получават и разсекретяват от директора на училището, който ги предава за 

размножаване на училищната комисия в деня на изпитването по съответния учебен 

предмет. 

(2) Изпитните материали се адаптират: 

1. на уголемен шрифт Arial, bold 22 pt. - за писменото изпитване на слабовиждащите 

ученици; 

2. на уголемен шрифт Arial, bold 16 pt. - за писменото изпитване на ученици с 

обучителни трудности при дислексия, дискалкулия и дисграфия. 

Чл. 228. Директорът на училището, при провеждане на изпит от национално външно 

оценяване: 

1. ръководи, координира и контролира дейността по подготовка, организиране на 

дейностите, предоставяне на информация и документи на училищно равнище, 

провеждане на националното външно оценяване, както и по получаване, отразяване 

и съхраняване на резултатите от него; 

2. определя със заповед състава на училищната комисия за организиране и 

провеждане на националните външни оценявания, както и времето и мястото за 

изпълнение на задълженията им; 

3. определя със заповед състава на училищната комисия за оценяване по компонента 

"Говорене" при изпита по чужд език от националното външно оценяване в X клас, 

както и времето и мястото на изпълнение на задълженията им, като при необходимост 

стр. 125 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 / 626 371 - заместник - директор 032 / 266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

може да включва в състава на гази комисия и учители по съответния чужд език от 

други училища; 

4. през информационна система попълва информация за броя на залите, в които ще 

се провежда изпит от националното външно оценяване, както и за броя на местата във 

всяка от тях; 

5. осигурява необходимата техника за провеждане на националното външно 

оценяване; 

6. получава от председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане 

на националното външно оценяване изпитните материали за учениците със СОП и 

помощните материали по съответния учебен предмет и ги съхранява в съответствие 

със заповедта на министъра на образованието и науката; 

7. организира изтеглянето на изпитните материали по електронен път и осигурява 

вярното им и точното им размножаване при спазване на заповедта на министъра на 

образованието и науката; 

8. непосредствено след започване на изпита във всички зали през информационната 

система попълва броя на явилите се и на неявилите се ученици; 

9. предава на регионалната комисия за организиране и провеждане на националното 

външно оценяване пликовете с изпитните работи. 

Чл. 229. (1) Училищната комисия за организиране и провеждане на националното 

външно оценяване организира провеждането на изпитите от националното външно 

оценяване в училището, като изпълнява своите дейности в съответствие със заповедта 

на министъра на образованието и науката. 

(2) Членовете на комисията по ал. 1 нямат право да ползват мобилни комуникационни 

средства в сградата на училището в периода от 30 минути преди началото на изпита, 

определено в заповедта на министъра на образованието и науката, до приключване 

на изпитния ден. 

Чл. 230. (1) Училищната комисия за оценяване по компонента "Говорене" при изпита 

по чужд език от националното външно оценяване осъществява оценяването на 

устната част от изпита по чужд език, като изпълнява своите дейности в съответствие 

със заповедта на министъра на образованието и науката. 
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(2) Училищната комисия по ал. 1 включва поне две лица, които през учебната година 

заемат учителска длъжност по съответния чужд език. 

(3) В случаите, когато училището не може да осигури двама учители, които да 

отговарят на изискванията по ал. 2, се определят учители от друго училище по 

предложение на началника на РУО - Пловдив. 

(4) Комисията по ал. 1 изпълнява дейностите в съответствие със заповедта на 

министъра на образованието и науката. 

(5) Проверката по компонента "Говорене" при изпита по чужд език се състои в 

изслушване на устните отговори на учениците по задачи, поставени от комисията. 

(6) Оценяването се извършва в съответствие с конкретните правила за оценяване, 

утвърдени със заповедта на министъра на образованието и науката. 

(7) Оценката е средноаритметична от индивидуалните оценки на учителите в 

комисията и представлява 25 % от окончателната оценка от изпита. 

Чл. 231. (1) Квесторите и учителите-консултанти изпълняват своите задължения в 

съответствие с инструктажите, утвърдени със заповедта на министъра на 

образованието и науката, предоставени им от директора на училището, в което се 

провежда национално външно оценяване. 

(2) Квесторите и учителите-консултанти нямат право да ползват мобилни 

комуникационни средства в сградата на училището в периода от 30 минути преди 

началото на изпита, определено в заповедта на министъра на образованието и 

науката, до приключване на изпитния ден. 

Чл. 232. (1) Учениците се явяват на изпит от национално външно оценяване в 

училището, в което се обучават, в случаите, когато изпитът не се провежда в 

компютърна среда. 

(2) Когато изпитът от националното външно оценяване се провежда в компютърна 

среда, по решение на началника на Регионалното управление на образованието -

Пловдив той може да се проведе и в друго училище на територията на същата община. 

(3) Когато броят на учениците, които подлежат на национално външно оценяване, в 

дадено училище е по-малък от 10, изпитът може да се проведе по решение на 

началника на Регионалното управление на образованието - Пловдив в друго училище 

на територията на същата община. 
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Чл. 233. (1) В зависимост от учебния предмет, по който полага изпит, ученикът носи 

линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив и гума и непрограмируем 

калкулатор, ако е разрешено в инструктажа за съответния изпит, а учениците с 

нарушено зрение - и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, 

брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при 

работа с компютър и оптични средства. 

(2) Учениците изслушват инструктаж за задълженията си по време на изпита, както и 

за изискванията за анонимност на изпитната работа. 

(3) Отстранява се от изпит от националното външно оценяване и напуска сградата на 

училището ученик, който: 

1. преписва от хартиен носител; 

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, таблети и др.); 

3. преписва от работата на друг ученик: 

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; 

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. 

(4) За отстраняването на ученика се съставя протокол, подписан от квесторите и 

директора на училището, като в протокола задължително се посочват нарушителят, 

нарушението и кога е извършено. 

(5) Изпитната работа на ученик, отстранен от изпит от националното външно 

оценяване при условията и по реда на ал. 3. не се оценява. 

(6) Не се оценява и изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията 

за анонимност. В този случай квесторите или членовете на съответната комисия, 

която е установила нарушението на анонимността, съставят протокол, описващ 

нарушението, и го подписват заедно с директора на училището или с председателя на 

съответната комисия. 

Чл. 234. (1) За провеждането на изпити от националното външно оценяване за 

учениците със СОП, които постигат компетентностите, определени с държавния 

образователен стандарт за общообразователната подготовка и с учебните програми 

по съответния учебен предмет, по решение на екипа за подкрепа за личностно 

развитие може да бъдат осигурени отделни зали. 
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(2) Учениците със СОП, които не могат да положат писмен изпит, полагат устни 

изпити от националното външно оценяване след представяне на медицински 

документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона 

за здравето. 

(3) Изпитните материали за учениците с нарушено зрение, които са обучавани на 

брайлов шрифт, се адаптират на брайлов шрифт, а за слабовиждащи ученици, за 

ученици с обучителни трудности при дислексия - на уголемен шрифт. Изпитните 

работи се адаптират на уголемен шрифт и при полагане на изпит по математика от 

ученик с обучителни трудности при дискалкулия. 

Чл. 235. (1) Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители 

на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили 

международна закрила) може да се запознаят с индивидуалния му резултат от изпита 

в училището, в което се обучава ученикът, и/или през електронната система. 

(2) Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили 

международна закрила) може да се запознаят с оценената му индивидуална изпитна 

работа от националното външно оценяване при условия и по ред, определени със 

заповед на началника на РУО, в присъствието на представители на регионалната 

комисия за проверка и оценяване на изпитните работи за региона на училището, в 

което се е обучавал ученикът. 

РАЗДЕЛ IV. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНИ И УЧИЛИЩНИ 

ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ 

Чл. 236. (1) Целите на външните оценявания по може да са: 

1. установяване на индивидуалните постижения на всеки ученик и на 

образователните му потребности от подкрепа и развитие; 

2. сравняване на индивидуалните постижения на всеки ученик с постиженията на 

група ученици, на учениците от една или повече паралелки в училището или на 

учениците от определен клас; 
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3. установяване постигането на очакваните резултати от обучението, определени в 

учебната програма по съответния учебен предмет; 

4. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 

към подобряване качеството на образование. 

(2) Външните оценявания се осъществяват чрез писмени изпити. 

(3) Изпитите при външните оценявания се провеждат едновременно за всички 

ученици, участващи във външното оценяване. 

(4) Изпитите при външните оценявания се провеждат в края на учебен срок и/или в 

края на учебна година. 

(5) Датата за провеждане на изпит от външното оценяване се определя, както следва: 

1. регионално външно оценяване - със заповед на началника на регионалното 

управление на образованието преди началото на съответния учебен срок; 

2. училищно външно оценяване - със заповед на директора на училището поне един 

месец преди провеждането на изпита; 

(6) В заповедта по ал. 5 се посочват и конкретните цели на външното оценяване. 

Чл. 237. (1) За провеждане на външно оценяване директорът на училището със 

заповед възлага на комисия определянето на формат на външното оценяване, 

разработването на спецификации, подготовката и експертната оценка на изпитни 

задачи, конструирането на изпитни материали, конкретни правила за оценяването. 

(2) При процедурите по разработването на спецификации, подготовката и 

експертната оценка на изпитните задачи, както и съставянето на изпитните материали 

и придружаващите ги конкретни правила за оценяване. 

(3) В заповедта по ал. 1 се определя и лицето - специалист по съответния учебен 

предмет, което координира дейността на комисията по ал. 1, подготвя окончателните 

варианти на изпитните материали и конкретните правила за оценяването им и ги 

утвърждава. 

Чл. 238. (1) За ученици със СОП лице, посочено със заповед на директора на 

училището, адаптира изпитните материали: 

1. на уголемен шрифт Arial, bold 22 pt. - за писменото изпитване на слабовиждащите 

ученици; 
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2. на уголемен шрифт Arial, bold 16 pt. - за писменото изпитване на ученици с 

обучителни трудности при дислексия. дискалкулия и дисграфия. 

Чл. 239. (1) Правилата за организиране и провеждане на външните оценявания, както 

и задълженията на всички участници в тях се определят със съответните заповеди. 

(2) Заповедите по ал. 1 определят и условията и реда за проверката и оценяването на 

изпитните работи от съответното външно оценяване. 

(3) Проверката на изпитните работи и оценяването на резултатите от обучението на 

учениците, участващи във външно оценяване, се осъществява на едно или повече 

места от комисии, които включват учители по съответния учебен предмет, 

определени със заповед. 

(4) Проверката на изпитните работи от съответното външно оценяване може да се 

осъществява в компютърна среда и/или на хартия в зависимост от вида на задачите. 

(5) Проверката и оценяването се осъществяват в съответствие с конкретните правила 

за оценяване, утвърдени в заповед. 

(6) Ученикът и неговите родители (настойници, попечители, представители на 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили 

международна закрила) може да се запознаят с индивидуалния резултат на ученика 

при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището, в което се 

обучава ученикът. 

ГЛАВА X. 

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА СРЕДНО 

ОБРАЗОВАНИЕ 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 240. (1) Основни цели на държавните зрелостни изпити са: 

1. диагностика на индивидуалните постижения на учениците в края на средната 

степен на образование; 

2. установяване на степента на постигане на отделни очаквани резултати от 

обучението по учебен предмет, определени в държавния образователен стандарт за 

xlBlZZ? 
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общообразователна подготовка или в държавния образователен стандарт за 

профилирана подготовка по съответния предмет; 

3. мониторинг на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени 

към подобряване качеството на образование. 

(2) Въз основа на резултатите от държавните зрелостни изпити може да се 

осъществява приемането във висши училища при условията и по реда на Закона за 

висшето образование. 

Чл. 241. Държавните зрелостни изпити се провеждат в две сесии: 

1. през май - юни; 

2. през август - септември. 

Чл. 242. (1) Държавните зрелостни изпити са писмени и изпитните работи от тях се 

проверяват като анонимни. 

(2) Форматът на държавните зрелостни изпити се определя в учебно-изпитните 

програми по чл. 137, ал. 1 и 2 ЗПУО. 

Чл. 243. (1) Държавни зрелостни изпити се полагат от зрелостници. 

(2) Зрелостниците полагат държавните зрелостни изпити в училище на територията 

на област Пловдив. 

(3) Зрелостниците със СОП по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие 

в училището може да полагат държавни зрелостни изпити в училището. 

(4) На зрелостниците със СОП, които се обучават интегрирано, по преценка на екипа 

за подкрепа за личностно развитие в училището може да се осигурят отделни зали. 

Чл. 244. Държавните зрелостни изпити се полагат по учебните предмети, определени 

съответно в ЗПУО. 

Чл. 245. (1) Оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни. 

(2) Когато държавният зрелостен изпит не е положен успешно, зрелостникът може да 

се явява отново на съответния държавен зрелостен изпит без ограничение на възраст 

и брой сесии до успешното му полагане. 

(3) Зрелостникът може да се запознае с индивидуалния си резултат от държавния 

зрелостен изпит в училището, в което е приключил обучението си в XII клас, и/или 

през електронната система, а с оценената си индивидуална изпитна работа - в 
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училище, в срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в 

присъствието на представители на училищната зрелостна комисия. 

Чл. 246. (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити се извършва 

видеоконтрол като мярка в защита на дейности от обществен интерес, свързани с 

превенция и обективно провеждане на изпитите. 

(2) Право на достъп и осъществяване на видеоконтрол на национално, областно и 

училищно ниво имат длъжностни лица, определени със заповед съответно на 

министъра на образованието и науката, началника на регионалното управление на 

образованието и на директора на училището. 

(3) В училище, при осъществяване на видеоконтрол върху провеждането на държавен 

зрелостен изпит, се поставят информационни табели за оповестяване на факта за 

ви деонаблюдение. 

(4) Видеоконтролът се осъществява при предприемане на необходимите технически 

и организационни мерки за защита на обработваните чрез системите за 

видеонаблюдение лични данни. 

(5) Директорът осигурява необходимите технически средства и инфраструктура за 

видеонаблюдението на местата за подготовка и за провеждане на държавните 

зрелостни изпити и предоставя онлайн достъп при възможност по защитен канал до 

тях на определените по ал. 2 длъжностни лица от регионалното управление на 

образованието и от Министерството на образоването и науката. 

(6) Непосредствено след приключване на всеки изпит пълният запис от всяка зала в 

училището се изпраща в електронно видеохранилище при спазване на нормативните 

изисквания за защита на личните данни. Записите се съхраняват в електронното 

видеохранилище за срок 2 месеца от деня на провеждането на държавния зрелостен 

изпит, след което се унищожават автоматично. 

(7) След изпращането на записите от видеоконтрола в електронното видеохранилище 

и не по-късно от 2 месеца от провеждането на изпита комисия, определена със 

заповед на директора, унищожава информацията, за което съставя протокол. 

(8) Информацията от видеоконтрола може да бъде предоставяна само на 

оправомощени лица с цел изясняване на факти и обстоятелства от значение за 

законосъобразното и обективното провеждане на държавния зрелостен изпит. 
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РАЗДЕЛ II. 

ОРГАНИ, КОМИСИИ И ЛИЦА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТИТЕ 

ПО ОРГАНИЗИРАНЕТО И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 

Чл. 247.(1) Държавните зрелостни изпити се организират и провеждат на 

национално, регионално и училищно равнище. 

(2) Държавните зрелостни изпити на училищно равнище се организират и провеждат 

от: 

1. училището, в което ученикът завършва XII клас; 

2. училището, в което се провежда държавен зрелостен изпит; 

3. училищна зрелостна комисия; 

4. комисия за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището; 

5. квестори; 

6. учители-консултанти. 

(3) Квестори не могат да бъдат лица. които имат завършено висше образование по 

специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите 

на висше образование и професионалните направления, съответстващо на учебния 

предмет, и/или преподават предмета, а на държавен зрелостен изпит по чужд език -

и учители, които преподават предмет на съответния чужд език. 

(4) Учители-консултанти не могат да бъдат лица, които имат завършено висше 

образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора 

на областите на висше образование и професионалните направления, съответстващо 

на учебния предмет, и/или преподават предмета. 

(5) Родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, 

търсещи или получили международна закрила) на ученици, които завършват XII клас, 

както и лица, извършващи образователни услуги на тези ученици, не могат да бъдат 

квестори, учители-консултанти, учители по чужд език за четене на текст. 

(6) Обстоятелствата по ал. 4 - 5 се удостоверяват с декларация по образец, утвърден 

със заповед от министъра на образованието и науката. 

ATAV 

кдБ 
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РАЗДЕЛ III. 

ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ 

ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ 

Чл. 248. Директорът на училището ръководи, координира и контролира дейността по 

подготовката и по предоставяне на информация и документи, свързани с държавните 

зрелостни изпити на училищно равнище, както и по получаване, съхраняване на 

окончателния протокол и отразяване в училищната документация на резултатите от 

държавните зрелостни изпити, като изпълнява своите задължения в съответствие с 

правилата за информационна сигурност и: 

1. организира и контролира приемането на заявления на зрелостниците за допускане 

до държавните зрелостни изпити, допускането и издаването на служебните бележки 

за допускане; 

2. определя състава и задълженията на училищната зрелостна комисия; 

3. предлага през информационната система квестори и оценители, а при поискване от 

регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни 

изпити - и учители-консултанти и/или учители по чужд език за четене на текст; 

4. определя в тридневен срок след получаване на окончателния протокол с 

резултатите от държавните зрелостни изпити, в който зрелостниците лично може да 

се запознаят със своите оценени изпитни работи срещу документ за самоличност и в 

присъствието на представители на училищната зрелостна комисия. 

Чл. 249. (1) Училищната зрелостна комисия в училището осъществява допускането 

на зрелостници до държавните зрелостни изпити, участва в подготовката, в 

събирането и обобщаването на информация, свързана с държавните зрелостни 

изпити, и в документирането на резултатите от тях, приема от директора на 

училището протоколите с изпитните резултати и изпитните работи, организира и 

контролира запознаването на зрелостниците с тях и организира издаването на 

дипломи за средно образование и удостоверения за завършен втори гимназиален етап, 

като изпълнява своите задължения. 

стр. 135 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.p!ovdiv@abv,bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 / 626 371 - заместник - директор 032 / 266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

(2) В състава на комисията по ал. 1 се включват учители, които преподават в XII клас 

през съответната учебна година. 

Чл. 250. Директорът на училището, в което се провежда държавен зрелостен изпит: 

1. ръководи, координира и контролира дейността по организиране и провеждане на 

съответния изпит в училището, като изпълнява своите задължения в съответствие с 

правилата за информационна сигурност; 

2. определя със заповед състава и задълженията на комисията за провеждане на 

държавните зрелостни изпити в училището, както и времето и мястото за изпълнение 

на задълженията им; 

3. осигурява необходимата техника за провеждане на държавните зрелостни изпити; 

4. получава от председателя на регионалната комисия за организиране и провеждане 

на държавните зрелостни изпити изпитните материали за зрелостниците със СОП и 

помощните материали по съответния учебен предмет и ги съхранява в съответствие 

с правилата за информационна сигурност; 

5. предоставя срещу подпис инструктажите на квесторите и учителите-консултанти, 

а на квесторите в изпитните зали - и изпитните материали, помощните материали, 

консумативите и инструктажите за зрелостниците; 

6. организира изтеглянето на изпитните материали по електронен път и осигурява 

вярното им и точно размножаване при спазване на правилата за информационна 

сигурност; 

7. непосредствено след започване на изпита във всички зали попълва през 

информационната система справка за броя на явилите се и неявилите се зрелостници 

по съответния учебен предмет; 

8. предава на регионалната комисия за организиране и провеждане на държавните 

зрелостни изпити пликовете с изпитните работи. 

Чл. 251. (1) Комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в училището 

подпомага директора на училището в дейностите по организацията и провеждането 

им, организира подготовката на сградата и залите, контролира допускането и 

разпределението на зрелостниците, както и на квесторите и учителите-консултанти в 

съответствие с утвърдените списъци, разпечатва и размножава изпитните материали, 

като изпълнява своите дейности и правилата за информационна сигурност. 
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(2) Членовете на комисията по ал. 1 нямат право да ползват мобилни комуникационни 

средства в изпитния ден в сградата на училището до приключване на изпита. 

Чл. 252. (1) Квесторите и учителите-консултанти изпълняват своите задължения в 

съответствие с инструктажите, предоставени им от директора на училището. 

(2) Квесторите и учителите-консултанти нямат право да ползват мобилни 

комуникационни средства в изпитния ден в сградата на училището до приключване 

на изпита. 

(3) Квесторите и учителите-консултанти не може да напускат сградата на училището 

преди приключване на изпита. 

Чл. 253. (1) Учениците от последния гимназиален клас, които желаят да бъдат 

допуснати до държавни зрелостни изпити, подават заявление по образец, утвърден 

със заповед на министъра на образованието и науката, до директора на училището. 

(2) Лица, които са придобили правото да полагат държавни зрелостни изпити или 

зрелостни изпити през минали учебни години, но не са се явили или не са ги 

положили успешно, подават заявлението по ал. 1 до директора на училището, в което 

са се обучавали. 

Чл. 254. (1) Допуснатите до полагане на държавни зрелостни изпити зрелостници 

получават служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. 

(2) Зрелостникът е длъжен да се яви в определеното училище със служебната бележка 

за допускане до държавни зрелостни изпити по ал. 1 и документ за самоличност не 

по-късно от 30 минути преди началото на държавния зрелостен изпит. 

(3) В зависимост от учебния предмет, по който полага държавен зрелостен изпит, 

зрелостникът носи линия, пергел, триъгълник, черен химикал, молив, гума и 

непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма. 

(4) Зрелостникът изслушва инструктаж за задълженията си по време на държавния 

зрелостен изпит, както и за изискванията за анонимност на изпитната работа. 

(5) Отстранява се от държавния зрелостен изпит и напуска сградата на училището 

зрелостник, който: 

1. преписва от хартиен носител; 

2. преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, 

калкулатори, таблети и др.); 
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3. преписва от работата на друг зрелостник; 

4. използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; 

5. изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. 

(6) За отстраняването на зрелостника се съставя протокол, подписан от квесторите и 

директора на училището, в което се провежда изпитът, като в протокола 

задължително се посочват нарушителят, нарушението и кога е извършено. 

(7) Изпитната работа на зрелостник, отстранен от държавен зрелостен изпит при 

условията и по реда на ал. 5 и 6, не се оценява. 

(8) Не се оценява и изпитна работа, за която е установено нарушаване на изискванията 

за анонимност. В този случай квесторите или членовете на съответната комисия, 

която е установила нарушението на анонимността, съставят протокол, описващ 

нарушението, и го подписват заедно с директора на училището или с председателя на 

съответната комисия. 

(9) В случаите по ал. 7 и 8 зрелостникът може да се яви отново на съответния 

държавен зрелостен изпит. 

Чл. 255. (1) Зрелостниците със СОП, които не могат да положат писмен изпит, 

полагат устни държавни зрелостни изпити след представяне на медицински 

документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона 

за здравето. 

(2) Изпитните материали за зрелостници с обучителни трудности при дислексия се 

адаптират на уголемен шрифт. Изпитните работи се адаптират на уголемен шрифт и 

при полагане на държавен зрелостен изпит по математика от зрелостник с обучителни 

трудности при дискалкулия. 

Чл. 256. (1) При провеждане на държавните зрелостни изпити имат право да 

присъстват като наблюдатели до трима представители на родители (попечители, 

представители на непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили 

международна закрила) на ученици от училището, в което се провежда държавният 

зрелостен изпит, като могат да присъстват при подготовката на изпитните зали преди 

началото на изпита и при допускането и разпределението на квесторите и на 

зрелостниците в сградата. 
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(2) Представители на родителите (попечителите, представителите на 

непридружените непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) 

по ал. 1 се определят до 30 дни преди изпитния ден по ред, определен в правилника 

за дейността на училището. 

(3) Представители на родителите не могат да бъдат: 

1. родители (попечители, представители на непридружените непълнолетни лица, 

търсещи или получили международна закрила) на зрелостници; 

2. лица, извършващи образователни услуги на зрелостници; 

3. лица със завършено висше образование по специалност от професионално 

направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, съответстващо на учебния предмет. 

(4) Липсата на обстоятелства по ал. 3 се удостоверява от представителите на 

родителите с декларацията по образец. 

(5) Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и 

до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит. 

Чл. 257. Документацията, свързана с организирането и провеждането на държавните 

зрелостни изпити, се съхранява в едногодишен срок. 

ГЛАВА XI. ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО 

РАЗДЕЛ I. 

ПРИЗНАВАНЕ НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

Чл. 258. (1) Завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование 

и професионална квалификация в училище на чужда държава се удостоверява с 

документ, издаден от училище, създадено по законоустановения ред в страната, в 

която са издадени документите, и считано за част от системата на светското 

училищно образование на съответната държава. 
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(2) Завършено обучение за придобиване на компетентности по учебните предмети 

български език и литература, история и цивилизации, география и икономика в частта 

им, отнасяща се до историята и географията на България, осъществено от 

финансирани при условията и по реда на ЗПУО организации на българи, живеещи 

извън Република България, се удостоверява с документ, издаден в съответствие с 

държавния образователен стандарт за информацията и документите. 

(3) Завършен период, клас, етап или завършена степен на училищно образование в 

училище от системата на Европейските училища се удостоверява с документ, издаден 

от съответното училище. 

Чл. 259. (1) Признаването е официално писмено потвърждение на съответствието на 

завършен период, клас, етап, завършена степен на училищно образование и 

придобита професионална квалификация в училище на чужда държава или в училище 

от системата на Европейските училища с тези в училищното образование в Република 

България. 

(2) Признаването по ал. 1 се извършва с цел: 

1. достъп до обучение в системата на предучилищното и училищното образование; 

2. достъп до професионално обучение; 

3. достъп до обучение в системата на висшето образование; 

4. улесняване на достъпа до пазара на труда. 

Чл. 260. Признаването на завършен период или клас за класовете от I до VI 

включително се извършва от директора на училището. 

Чл. 261. (1) При признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI 

включително директорът на училището извършва оценка на представените 

документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за 

признаване, като отчита: 

1. продължителността на обучението; 

2. вида на училището, в което е проведено обучението; 

3. изучаваните учебни предмети (ако има такива); 

4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден. 

(2) Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 

дни, считан от датата на представяне на документите. 
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(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен в случаите, в които документите са 

недостатъчни за вземане на решение и се налага представяне на други документи. 

Чл. 262. В заповедта за признаване и записване в училището директорът посочва 

името на лицето, признатия клас, изучаваните учебни предмети и резултатите от 

обучението по тях, приравнени към оценките. 

Чл. 263. (1) Признаване се отказва, когато: 

1. подадените документи не съответстват; 

2. се установят съществени различия между данните от представените документи; 

3. документите са издадени от училище на друга държава, което не е признато от 

компетентен държавен орган на съответната страна за част от системата и за светско 

училищно образование. 

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира. Директорът на училището писмено уведомява 

заинтересувания за мотивите за отказа. 

РАЗДЕЛ II. 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ СЛЕД 

ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД, КЛАС, ЕТАП ИЛИ СТЕПЕН ОТ 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 264. (1) Лицата, на които е признат завършен период или клас за класовете от I 

до VI включително по документи, издадени от училище на чужда държава, не полагат 

приравнителни изпити. 

(2) Когато ученик, завършил клас в българско училище, е допуснат за обучение два 

или повече класа по-нагоре в училище на чужда държава или в училище от системата 

на Европейските училища, съответните класове се признават като последователни 

след последния завършен клас в българското училище. 

Чл. 265. Лицата, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда 

държава или в училище от системата на Европейските училища, могат по своя 

преценка, а за непълнолетните - по преценка и желание на родителя (настойника, 

попечителя, представителя на непридружените малолетни и непълнолетни лица, 

търсещи или получили международна закрила), да повторят в българско училище 

* * * 

КАК 3 
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последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя 

(настойника, попечителя, представителя на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила) до директора на 

училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря. 

Чл. 266. Лица, които поради природни бедствия, крупни аварии или военни действия 

на територията на държавата, в която са се обучавали, или други независещи от тях 

причини не могат да представят документи за завършени етапи на обучение могат да 

поискат установяване на тези факти по реда на Гражданския процесуален кодекс. 

РАЗДЕЛ III. 

ВАЛИДИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Чл. 267. Валидирането е оценяване и признаване на съответствието между 

компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и 

изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за 

придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален 

документ с цел: 

1. достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и 

училищното образование; 

2. достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация; 

3. улесняване на достъпа до пазара на труда. 

Чл. 267. Валидиране на компетентности се извършва на лице: 

1. навършило 16 години, което няма придобито основно или средно образование; 

2. придобило средно образование в случаите, когато определен учебен предмет не е 

включен в дипломата му; 

3. в задължителна училищна възраст, търсещо или получило закрила по Закона за 

убежището и бежанците - за придобити компетентности за завършен период от 

училищно обучение или за завършен клас или етап от основната степен на 

образование, както и клас от първи гимназиален етап или за първи гимназиален етап, 

когато е невъзможно да предостави съответния документ; 
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4. със СОП, придобило съответния документ с оценки с качествен показател - за 

придобити компетентности за завършен период от училищно обучение или за 

завършен клас или етап от основната степен на образование, както и клас от първи 

гимназиален етап или първи гимназиален етап на средното образование. 

Чл. 268. (1) Валидиране на компетентности може да се извършва: 

1. по определен учебен предмет за един или няколко класа от основната степен на 

образование; 

2. по учебен предмет измежду учебните предмети български език и литература, чужд 

език - английски, френски, немски, италиански, испански или руски, математика, 

информационни технологии, физика и астрономия, биология и здравно образование, 

химия и опазване на околната среда, история и цивилизации, география и икономика 

и философия; 

3. по всички общообразователни учебни предмети, предвидени за изучаване в 

задължителните учебни часове на рамковия учебен план за определен клас от 

основната степен на образование; 

4. по учебните предмети, необходими за завършване на начален етап или на 

прогимназиален етап от основната степен на образование; 

5. по учебните предмети или модули, необходими за придобиване на професионална 

квалификация. 

(2) Валидиране на компетентности по ал. 1, т. 3 и 4 се допуска само при представяне 

на завършен предходен клас или етап. 

(3) Изключения от ал. 2 се допускат за случаите, когато е невъзможно представянето 

на такъв документ. 

(4) Валидирането на компетентности по an. 1. т. 2 се допуска само за лица, придобили 

средно образование, ако учебният предмет не е включен в дипломата им. 

Чл. 269. (1) За допускане до валидиране лицето подава заявление до директора на 

училището, към което задължително прилага документ за завършен предходен клас 

или етап. 

Чл. 270. (1) Придобитите компетентности чрез неформално обучение и информално 

учене се оценяват чрез полагане на един или няколко изпита. 
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(2) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по един учебен предмет, 

изучаван за придобиване на общообразователна подготовка или на професионална 

подготовка, изпитът е един и се полага върху учебното съдържание, определено в 

съответната учебна програма по предмета. 

(3) Когато валидирането на компетентностите е за един клас по всички учебни 

предмети, изучавани за придобиване на общообразователна подготовка или на 

професионална подготовка, изпитите са по всеки от учебните предмети и се полагат 

върху учебното съдържание, определено в съответните учебни програми по 

предметите. 

(4) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по един 

учебен предмет, изучаван за придобиване на общообразователна подготовка, изпитът 

е един и се полага върху учебното съдържание, определено в държавния 

образователен стандарт за общообразователна подготовка по съответния предмет. 

(5) Когато валидирането на компетентностите е за всички класове от етапа по всички 

учебни предмети, изучавани за придобиване на общообразователна подготовка, 

изпитите са по всеки от учебните предмети и се полагат върху учебното съдържание, 

определено в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка 

по съответните предмети за съответния етап. 

(6) Когато валидирането на компетентностите е по учебен предмет по чл. 135, ал. 1 

ЗПУО, лицето избира дали да положи изпита върху учебното съдържание от 

задължителните модули на профилиращия учебен предмет, изучавано в избираемите 

учебни часове във втория гимназиален етап на средната степен на образование, или 

върху учебното съдържание, изучавано в задължителните часове в средната степен 

на образование. 

(7) Съответният документ за валидиране се издава само при успешно полагане на 

всички изпити по ал. 3 и 5. 

Чл. 271. (1) Оценката, получена при полагане на изпит за валидиране на 

компетентности, не може да се променя. 

(2) В случай че на някой от изпитите оценката е слаб (2), лицето може да се явява на 

този изпит до успешното му полагане при зачитане на оценките от успешно 

положените изпити. 

w 
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(3) Удостоверение за валидиране се издава след успешно полагане на съответните 

изпити. Удостоверенията се издават по реда на държавния образователен стандарт за 

информацията и документите, като в тях се вписват и резултатите от изпитите. 

ГЛАВА XII. ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС, ЕТАП И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 272. (1) Ученик завършва успешно клас, ако има годишни оценки най-малко 

„среден (3)" по всички учебни предмети или модули, предвидени в училищния учебен 

план за съответния клас в задължителните и в избираемите учебни часове. 

(2) Ученик, успешно завършил определен клас, продължава обучението си в 

следващия клас. 

(3) Ученик в началния етап на основно образование продължава обучението си в 

следващия клас независимо от годишните си оценки по изучаваните учебни 

предмети, ако се обучава в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или 

комбинирана форма и неговата възраст е съответната за този клас или я надхвърля, 

но с не повече от три години. 

Чл. 273. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или 

модул, полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет или модул при 

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за оценяването на 

резултатите от обучението на учениците. 

(2) В случаите по ал. 1 ученик, който не се е явил или не е положил успешно изпита 

за промяна на оценката, повтаря класа. 

Чл. 274. (1) Учениците от I до III клас включително, които не са усвоили 

компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и 

учениците от IV клас, които имат годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, не 

полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в 

дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и 

възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години. 

(2) За учениците по ал. 1, с изключение на тези, които са се обучавали в самостоятелна 

форма, задължително се организира допълнително обучение по време на лятната 

ваканция при условия и по ред, определени със заповед на директора на училището. 
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При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата 

учебна година. 

Чл. 275. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по 

няколко учебни предмета или модула и не се е явил или не е положил успешно изпити 

за промяна на оценката, не повтаря класа. Той може да се явява на изпити за промяна 

на оценката без ограничения на броя изпитни сесии при условия и по ред. определени 

с държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

Чл. 276. (1) Ученик със специални образователни потребности не повтаря класа. 

(2) За обучението на ученик със специални образователни потребности, който има 

годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет, по преценка на екипа за подкрепа за 

личностно развитие в следващия клас може да се разработва индивидуална учебна 

програма по съответния учебен предмет. 

(3) В случаите по ал. 2, когато за ученика не е разработена индивидуална учебна 

програма по учебния предмет, по който има оценка "слаб (2)", през следващата 

учебна година той полага изпит за промяна на оценката по този учебен предмет. 

Чл. 277. Ученик, който е в самостоятелна или задочна форма, при повтаряне на класа 

се обучава и се явява на изпити само по учебните предмети или модули, по които има 

оценка "слаб (2)". 

Чл, 278. (1) На учениците, завършили обучението си в I, II и III клас, се издава 

удостоверение за завършен клас. 

(2) Извън случаите по ал. 1 завършено обучение в определен клас се удостоверява с 

ученическа книжка. 

Чл. 279. (1) Учениците, завършили обучението си в IV клас, получават удостоверение 

за завършен начален етап на основно образование. 

(2) Документът по ал. 1 дава право на продължаване на обучението в 

прогимназиалния етап на основно образование. 

Чл. 280. (1) Учениците, завършили успешно VII клас, придобиват основно 

образование, което се удостоверява със свидетелство за основно образование. 

Свидетелството дава право за продължаване на обучението в следващата степен на 

образование, както и на обучение за придобиване на професионална квалификация. 
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(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО. завършили обучението си в VII клас, 

получават удостоверение за завършен VII клас, което им дава право да продължат 

обучението си в VIII клас и на професионално обучение. 

Чл. 281. (1) Учениците, завършили успешно X клас, получават удостоверение за 

завършен първи гимназиален етап на средно образование, което им дава право да 

продължат обучението си във втори гимназиален етап на средно образование и на 

обучение за придобиване на професионална квалификация. 

(2) Учениците по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, завършили обучението си в X клас, 

получават удостоверение за завършен X клас, което им дава право да продължат 

обучението си в XI клас и на професионално обучение. 

(3) Учениците по ал. 1 и 2, които се обучават и за придобиване на професионална 

квалификация, освен документа по ал. 1 и 2 получават и съответните документи, 

издадени при условията и по реда на Закона за професионалното образование и 

обучение. 

Чл. 282. (1) Учениците, успешно завършили XII клас. стават зрелостници и 

придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за 

придобиване на професионална квалификация. 

(2) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява 

профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на 

задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и 

литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен 

предмет. 

(3) Зрелостниците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява 

професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане 

на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и 

литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация - по теория и практика на професията. 

Чл. 283. (1) Придобиването на средно образование се удостоверява с диплома за 

средно образование, в която се вписва и общият успех. Дипломата за средно 

образование е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за 

професионално обучение. 
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(2) Зрелостниците по чл. 282, ал. 3 освен диплома за средно образование получават и 

свидетелство за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за 

професионалното образование и обучение те получават и свидетелство за 

правоспособност за професиите, за които се изисква такава. 

(3) По свое желание лицето може да получи европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация и/или приложение към дипломата за 

средно образование на чужд език - английски, френски или немски. 

Чл. 284. (1) Задължителният държавен зрелостен изпит по учебния предмет 

Български език и литература се полага върху учебно съдържание, изучавано в 

задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование. 

(2) Вторият задължителен държавен зрелостен изпит по чл. 282, ал. 2 се полага по 

учебен предмет, избран от ученика измежду учебните предмети Чужд език -

английски, френски, немски, италиански, испански или руски, Математика, 

Информатика, Информационни технологии. Физика и астрономия, Биология и 

здравно образование, Химия и опазване на околната среда. История и цивилизации, 

География и икономика, Предприемачество, Музика, Изобразително изкуство и 

Философия, ако ученикът го е изучавал в избираемите учебни часове като 

профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап на средно образование. 

Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от 

задължителните модули на профилиращия учебен предмет. 

(3) Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация по чл. 182, ал. 

3 се полага при условията и по реда на Закона за професионалното образование и 

обучение. 

Чл. 285. (1) По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни 

държавни зрелостни изпита по избрани от него учебни предмети измежду учебните 

предмети Български език и литература. Чужд език - английски, френски, немски, 

италиански, испански или руски. Математика, Информационни технологии, Физика 

и астрономия, Биология и здравно образование. Химия и опазване на околната среда, 

История и цивилизации. География и икономика и Философия. 

(2) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 е изучаван от ученика като 

профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание от 
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задължителните модули на профилиращия учебен предмет, изучавано в избираемите 

учебни часове във втория гимназиален етап на средно образование. 

(3) В случай че избраният учебен предмет по ал. 1 не е изучаван от ученика като 

профилиращ, държавният зрелостен изпит се полага върху учебното съдържание, 

изучавано в задължителните учебни часове в средната степен на образование. 

(4) Зрелостникът може да положи допълнителен държавен зрелостен изпит по 

учебния предмет Български език и литература само ако е изучавал учебния предмет 

като профилиращ. Държавният зрелостен изпит се полага върху учебното 

съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен предмет. 

(5) Освен случаите по ал. 4 допълнителен държавен зрелостен изпит не може да се 

полага по учебен предмет, по който зрелостникът е положил задължителен държавен 

зрелостен изпит. 

(6) Допълнителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Чужд език може да 

се положи и по чужд език, различен от посочените в ал. 1, ако съгласно училищния 

учебен план ученикът е изучавал съответния чужд език в първия гимназиален етап на 

средно образование и като профилиращ учебен предмет във втория гимназиален етап 

на средно образование. 

Чл. 286. (1) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се 

полагат върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни часове в 

двата етапа на средно образование, се определят с държавния образователен стандарт 

за общообразователната подготовка. 

(2) Учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити, които се полагат 

върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия учебен 

предмет, се определят с държавния образователен стандарт за профилираната 

подготовка. 

(3) Формирането на общия успех по чл. 283, ал. 1, както и условията и редът за 

организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се уреждат с 

държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. 

Чл. 287. (1) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно някои от 

изпитите по чл. 282, ал. 2 или някои от изпитите по чл. 282, ал. 3, по свое желание 
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получава удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование, 

което дава право на професионално обучение. Удостоверението за завършен втори 

гимназиален етап не дава право за продължаване на образованието. 

(2) Зрелостник, който не се е явил или не е положил успешно допълнителен държавен 

зрелостен изпит, придобива средно образование, ако е положил успешно 

задължителните държавни зрелостни изпити, съответно държавния изпит за 

придобиване на професионална квалификация. В тези случаи в дипломата за средно 

образование се вписват само успешно положените допълнителни държавни 

зрелостни изпити. 

(3) Зрелостниците по ал. 1 може да се явяват на държавни зрелостни изпити и на 

държавния изпит за придобиване на квалификация по професия без ограничение на 

възраст и на брой изпитни сесии при спазване на юридическите актове, действащи 

към момента на явяването. 

(4) Зрелостниците по ал. 1 полагат само задължителния държавен зрелостен изпит 

или държавния изпит за придобиване на квалификация по професия, който не са 

положили успешно. При всяко следващо явяване на държавен зрелостен изпит по 

профилиращ предмет зрелостникът може да сменя избора си на учебен предмет при 

условията на чл. 284, ал. 2. 

(5) Зрелостник, положил успешно само държавния изпит за придобиване на 

квалификация по професия, получава свидетелство за професионална квалификация. 

При условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение може 

да получи и свидетелство за правоспособност. 

Чл. 288. Учениците не може да повтарят успешно завършен клас и повторно да 

придобиват образование от една и съща степен в училищата, освен в случаите, 

предвидени в нормативен акт. 

Чл. 289. Условията и редът за завършване на определен клас и определен етап от 

степента на образование и за преминаване в следващ клас или етап от степента на 

образование се определят най-късно до началото на съответната учебна година на 

съответния клас или етап. 
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Чл. 290. (1) Изискванията към съдържанието на документите за завършен клас. етап 

или степен на образование се определят с държавния образователен стандарт за 

информацията и документите. 

(2) В документите за завършен етап от степента на образование, за завършено 

образование, за придобита степен на професионална квалификация, както и за 

завършено професионално обучение се посочва съответното ниво от Националната 

квалификационна рамка и от Европейската квалификационна рамка. 

ГЛАВА XIII. ПОСТЪПВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

Чл. 291. (1) Учениците постъпват в училището на местата, определени с училищния, 

план-прием. 

(2) Училищният план-прием определя броя на местата, на които учениците постъпват 

в първия от класовете на началния и/или на прогимназиалния етап. Този брой може 

да се променя от директора в следващите класове в съответствие с реално записаните 

ученици. 

Чл. 292. Училищният план-прием се определя преди началото на учебната година от 

директора на училището при условията и по реда на държавния образователен 

стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и при спазване 

на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие. 

Чл. 293. (1) Ученици със специални образователни потребности постъпват в 

специалното училище след оценка и насочване при условия и по ред, определени с 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 

(2) Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да 

продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 
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Чл. 294. Условията и редът за приемане и преместване на учениците от I до XII клас 

се определят с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в 

училищното образование. 

Чл. 295. (1) При преместването си учениците от I до VII клас включително не полагат 

приравнителни изпити. 

(2) При преместването си учениците от VIII до XII клас включително полагат 

приравнителни изпити, когато училищните учебни планове на приемащото училище 

и училището, от което ученикът се премества, са разработени въз основа на различни 

рамкови или типови учебни планове. 

Чл. 296. Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места в 

паралелката или в приемащото училище. 

Чл. 297. (1) За свободни места се считат местата до утвърдения училищен план-

прием, които включват: 

1. незаетите места; 

2. освободените през учебната година места. 

(2) Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта 

на училището и в Регионално управление на образованието - Пловдив. 

Чл. 298. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред: 

1. подаване на писмено заявление до директора на приемащото училище; 

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

потвърждава пред родителя възможността за записването на ученика, уведомява 

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

копие на заявлението по т. 1; при необходимост от получаване на разрешение за 

преместване извън определените срокове или над утвърдения училищен план-прием, 

държавен план-прием или допълнителен държавен план-прием, тридневният срок 

започва да тече от датата на получаване на разрешението. 

(2) До пет работни дни от получаване на информацията относно възможността за 

приемане на ученика директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, 

издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащото 

училище заедно с копие на училищния учебен план и копие на личното образователно 

дело на ученика в първи и втори гимназиален етап. 
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(3) Директорът на приемащото училище до три работни дни от получаване на 

удостоверението за преместване определя със заповед условията за приемане на 

ученика и информира родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът 

и/или ученикът подписва декларация за информирано съгласие относно различията в 

учебния план в приемащото училище и необходимите приравнителни изпити, ако има 

такива. 

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

директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване. 

Чл. 299. (1) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в 

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

директора на приемащото училище, посещава учебните занятия в училището, от 

което се премества. 

Чл. 300. При преместване на ученици със специални образователни потребности се 

спазват изискванията на Наредбата за приобщаващо образование. 

Чл. 301. Преместване на ученици над утвърдения училищен план-прием се 

осъществява при спазване на общите нормативни разпоредби съгласно Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

ГЛАВА XIV. ВЪТРЕШЕН РЕД В ОЕЩЕЖИТИЕТО. 

РАЗДЕЛ I. ВЪТРЕШЕН РЕД 

Чл. 302. В Тази глава се определят дейностите и вътрешния ред в пансиона, правата 

и задълженията на учениците и техните родители. 

Чл. 303. В общежитието се настаняват ученици от други населени места, след 

подадена молба от родителя до директора на училището. Родителите подписват 

декларации за здравното състояние на децата си и предоставят медицински документ 

удостоверяващ схемата за прием на лекарства при необходимост. 

Чл. 304. Настаняването в общежитието се извършва от учителя ЦДО на групата, 

дежурният възпитател или дежурният помощен персонал. Децата се приемат в ден 

неделя след 14:00 часа. 
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Чл. 305. Забранява се посещението на общежитието от ученици, ненастанени за 

пребиваване в него или от външни за училището лица. 

Чл. 306. Учениците не посещават общежитието в дните на законоустановена 

ваканция или в празник. 

Чл. 307. В пансиона се водят дневници за присъствието и движението на учениците. 

Чл. 308. Нарушенията на правилника се отразяват в дневник и се докладват на 

директора своевременно. 

Чл. 309. Учениците, които се прибират всяка седмица, освобождават общежитието в 

петък до 18:00 часа (респективно в деня преди официален празник) със знанието на 

дневния възпитател или дежурен помощен персонал. 

Чл. 310. Дейността на общежитието се основава на принципите на свободния избор 

и доброволното участие на всички деца и ученици без разлика на пол, 

вероизповедание, етническа принадлежност, социално състояние и др. 

Чл. 311. Ученическото общежитие в училището има за цел да: 

1. осигури условия за живеене и за опазване живота и здравето на децата и учениците; 

2. подпомага интелектуалното, емоционалното, физическото развитие и социалната 

реализация на децата и учениците в съответствие с техните потребности, способности 

и интереси; 

3. съдейства за съхраняването и утвърждаването на българската национална 

идентичност; 

4. подпомага формирането на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия 

живот; 

5. съдейства за формирането на толерантност и уважение към правата на децата, 

учениците и хората с увреждания. 

Чл. 312. (1) Ученическото общежитие осигурява обща подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците. 

(2) Общата подкрепа по ал. 1 включва: 

1. настаняване на ученици за живеене и нощуване; 

2. при необходимост осигуряване на условия за организиране и провеждане на 

самоподготовка на учениците; 
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3. при необходимост провеждане на консултации по учебни предмети и 

индивидуална работа; 

4. при необходимост организиране и провеждане на занимания по интереси; 

5. работа с родители. 

(3) Общата подкрепа при необходимост се предоставя чрез: 

1. организиране и провеждане на творческа и спортна дейност на учениците - участие 

в организиран отдих и спорт; 

2. организиране и провеждане на занимания по интереси в областта на науките, 

технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование, както и за 

придобиване на умения за лидерство; 

3. дейности за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение 

на учениците. 

Чл. 313. Дневен режим в общежитието: 

Ставане от сън, сутрешен тоалет, подреждане на спалните помещения и 

напускане на общежитието от 06.30 часа до 07,00 часа. 

• Учениците не се допускат през интервала от 07,30 часа до 13,30 часа в 

общежитието поради почистване на общите части. 

• Обяд и обедна почивка от 13,30 часа до 14,30 часа. 

Самоподготовка от 15,30 часа до 17,30 часа. 

Лично време от 14,30 часа до 15,30 часа. 

• Свободни занимания от 17.30 до 18.30 часа 

• Вечеря от 18,00 часа до 18.30 часа. 

• Проверка, вечерен тоалет и подготовка за сън от 22,00 часа до 22,30 часа. 

Спокоен сън от 22,30 часа до 06.30 часа. 

Вечерният час за прибиране в общежитието е както следва: за учениците до 14 

годишна възраст до 20:00 часа, а за учениците до 18 годишна възраст е 22:00 часа. 

/основание чл. 8, ал. 3 от ЗЗД/. Общежитието се заключва в 22.30 часа. 

Чл. 314. В общежитието се забранява: 

- внасянето и употребата на алкохол; 

- тютюнопушенето; 

US US 
ВАК 
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- внасянето, разпространението и употребата на райски газ, наркотични, упойващи, 

ПАВ (психоактивни вещества) и други забранени вещества; 

- внасянето и употребата на взривни и огнеопасни вещества (бомбички, пиратки и 

др-); 

- всякакъв вид огнестрелни, газови и хладни оръжия; 

- изрично се забранява надвесването от терасите, излизането, ходенето и сядането по 

первазите на прозорците; 

- ползването на електрически печки за отопление; 

- внасяне на газови уреди; 

- вдигане на шум и пускането на музика след 22.00 часа със сила, позволяваща да се 

чува в съседни стаи; 

- учениците да влизат в стаи на други, настанени в общежитието без тяхно 

разрешение; 

- ученици да съдействат за проникване на външни лица в общежитието; 

- въвеждането и отглеждането на животни по стаите; 

- разместването на мебели в стаите, без позволението на възпитателите; 

- самоволното преместване в други стаи без разрешението на възпитателите. 

Чл. 315. (1) 1. За спазване на здравните изисквания и санитарно-хигиенните норми в 

общежитието се грижат възпитателите, медицинското лице, хигиенистките и 

учениците. 

2. Всеки ден хигиенистките в общежитието почистват общите помещения, 

коридорите и периодично измиват прозорците и вратите на общите помещения. В 

зависимост от въведените противоепидемични мерки се дезинфекцират общите 

помещения. 

(2) Учениците отговарят за спазването на здравно-хигиенните норми в стаята, 

санитарните и общи помещения. Контрол по изпълнението на тези задължения имат 

възпитателите и медицинското лице. 

1. Забранява се да държат хранителни продукти в стаите. 

2. Забранява се изхвърлянето на предмети и хранителни продукти през прозорците. 

3. Забранява се умишленото замърсяване на общите помещения и прилежащия терен 

към общежитието. 
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(3) Възпитателите проверяват ежедневно хигиената в стаите. 

(4) В стаята на възпитателите има аптечка за оказване на първа помощ. Медицинското 

лице или дежурният възпитател оказват такава само при леки случаи. Зареждането на 

аптечката става по заявка от медицинското лице. 

(5) Родителите на учениците от общежитието са длъжни да осигурят най-

необходимите медикаменти на децата си или такива, които са специфични за тяхното 

здраве, като в този случай уведомят медицинското лице и предоставят документи, 

удостоверяващи заболяването и приема на медикаментите. 

Чл. 316. При заболяване на дете или ученик от общежитието: 

1. Когато е през деня незабавно се уведомява медицинското лице, което предприема 

нужните мерки. При негово отсъствие задълженията се поемат от дежурния 

възпитател. 

2. Когато здравословното състояние на ученика изисква по-квалифицирана 

медицинска помощ, дежурният възпитател или медицинското лице се обажда на 

ЦСМП (Център за спешна медицинска помощ) чрез тел. 112, дежурният възпитател 

уведомява родителя, класния ръководител и ръководството на училището; 

3. При необходимост възпитател или медицинското лице придружават болния ученик 

с лекарския екип до болницата; 

4. При неявяване на лекарски екип на ЦСМП, възпитателят или медицинското лице, 

са длъжни да осигурят транспортиране на болния ученик до ЦСМП или кабинет за 

спешна медицинска помощ. 

5. Когато заболее дете или ученик от общежитието през нощта: 

- дежурният възпитател незабавно се обажда на ЦСМП (Център за спешна 

медицинска помощ) чрез тел. 112. Уведомява родителя, класния ръководител и 

ръководството на училището; 

- когато се налага болно дете да бъде придружено до ЦСМП, дежурният възпитател е 

придружаващо лице. За останалите ученици се грижи временно втория дежурен 

възпитател до поемането на дежурството от друг възпитател при нужда. 

РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ. 
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Чл. 317. Учениците ползват бельо, завивки, посуда, обзавеждането в общежитието и 

в столовата, различни занимателни материали, като се задължават да ги опазват и 

стопанисват грижливо. 

Чл. 318. С цялостното си поведение ученикът следва да показва култура в 

общуването, търпимост, вежливост, любезност, деликатност и сдържаност, взаимно 

зачитане, уважение и доверие, както към съучениците си, така и към педагогическия 

и непедагогически персонал. 

Чл. 319. Нанесените щети се възстановяват от извършителя или колективно в десет 

дневен срок от извършване на щетата, като за това се информират и родителите им. 

Чл. 320. (1) Учениците носят лична отговорност за опазване на личните си вещи. 

(2) Ценни и скъпи лични вещи и големи парични суми следва да се предават на 

съхранение в касата на училището или на възпитателя. 

Чл. 321. На учениците се забранява: 

1. Да изнасят и преместват одеяла, чаршафи и възглавници от спалните помещения. 

2. Да внасят и ползват електроуреди в училището и общежитието. 

3. При нарушение уредите се изземват до края на учебната година и се предават на 

родителите на провинилия се ученик. 

4. Да закъсняват за вечерна проверка. Нарушилите това разпореждане полагат труд в 

полза на училището под ръководството на възпитателя, който не накърнява 

достойнството им и е съобразен с възрастовите, физическите и здравословните им 

особености. 

5. Да заключват спалните си помещения, както и други помещения в сградния фонд. 

6. Да посещават спалните помещения на съучениците си и другите етажи. 

7. Забранява се посещението на момчета в спалните на момичетата и обратно 

посещение на момичетата в спалните на момчетата. 

8. Да напускат спалните помещения след 22:00 часа освен за ползване на тоалетна и 

други екстремни ситуации. 

9. Да внасят и съхраняват храна и хранителни продукти, да оставят мръсно бельо под 

дюшеците и дрехи по леглата. 

-[gc*jp' 
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10. Да прескачат по тераси и напускат общежитието по тераси, прозорци и други 

нетрадиционни пътища, да пушат, да внасят и употребяват райски газ, цигари, 

алкохол и други психоактивни вещества. 

11. Да се къпят след 22:00 часа. 

12. Да проявяват физическа агресия и каквато и да е форма на тормоз към 

съучениците си и дежурните възпитатели. 

13. Да влизат в общежитието сутрин след 07:30 часа и на обяд преди 14:00 часа, както 

и между 15:00 часа и 16:30 часа. 

Чл. 322. Учениците са длъжни да спазват дневния режим на училището. 

Чл. 323. Права на учениците: 

1. Да бъде запознат със своите права и с организацията на живота в общежитието. 

2. Да ползва материалната база на общежитието. 

3. Да участва в организираните общи мероприятия. 

4. Да дава мнения и предложения пред възпитателите по отношение на организацията 

и провеждането на цялостната дейност на общежитието; 

5. Да получава индивидуална помощ от възпитателите съобразно специалността им и 

да търси тяхното съдействие по всички възникнали въпроси. 

6. Прави подобрения в обитаваната от него стая на лични разноски с разрешение на 

директора на училището; 

7. Да бъде поощряван с материални и морални награди при активно участие в 

мероприятия, свързани с живота и дейността в общежитието. 

Чл. 324. На настанения в общежитието е забранено: 

1. Да се премества без разрешение от една стая в друга. 

2. Да размества имуществото от едно помещение в друго. 

3. Да изнася извън общежитието имущество на училището. 

4. Да променя вътрешното разпределение на жилищните помещения и да извършва 

преустройство на инсталациите. 

5. Да поставя по первазите на прозорците и други места предмети, които застрашават 

работещите и минаващите в района на общежитието. 

6. Да хвърля около сградата на общежитието, както и вътре в него каквито и да било 

предмети, материали и отпадъци, освен на определените за тази цел места. 
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7. Да преотстъпва на други лица предоставената му стая и имуществото в нея. 

8. Да внася, употребява и разпространява райски газ, алкохол цигари и други 

психоактивни и упойващи вещества в общежитието и района. 

9. Да сменя патроните на вратите без знанието на възпитателите и домакина. 

10. Да допуска външни лица в общежитието с изключение на родител, брат или сестра 

след предварително уведомяване на възпитателя. 

11. Да се събира с ученици и външни лица пред входа и района на общежитието.. 

12. Тютюнопушенето в общежитието и района му. 

13. Къпането в неохранявани водни обекти и пътуването на автостоп. 

14. Съхраняването на хранителни продукти, криещи опасност от хранителни 

натравяния, развъждане на гризачи и насекоми, застрашаващи здравето на учениците. 

15. Заключването вратите на спалните помещения при наличието на хора в тях. 

16. Вземането и ползването на чужди вещи. 

17. Да сяда, стъпва, надвесва през прозорците и парапетите. 

18. Да унижава личното достойнство на живеещите, да прилага физическо и 

психическо насилие върху тях. 

19. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на възпитателите и да 

създава пречки при изпълнение на служебните им задължения, както и тези на 

останалия персонал на общежитието. 

РАЗДЕЛ III. РОДИТЕЛИ 

Чл. 325. Родителите могат да посещават общежитието с разрешение на директора в 

присъствието на учител, учител ЦДО, дежурен възпитател или помощен персонал. 

Чл. 326. Родителите са длъжни да осигурят най-необходимите вещи и медикаменти 

на децата си. 

Чл. 327. При внезапно заболяване на ученик и уведомяване от страна на училището, 

родителят е длъжен да се отзовава своевременно. 

Чл. 328. Родителите са длъжни своевременно да уведомяват по телефона класния 

ръководител, дежурния възпитател или заместник-директора УД за отсъствието или 

закъснението на ученика. 
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Чл. 329. При постъпване в общежитието родителят подписва декларация за начина 

на придвижване до местоживеенето и за вида на транспортното средство, както и кои 

техни роднини имат право да вземат децата. 

ГЛАВА XV. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ 

Чл. 330. (1) В подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образоване училището изпълнява институционални политики, насочени към: 

1. Възпитание в патриотизъм и национално самосъзнание. 

2. Превенция на агресията и негативните прояви сред учениците. 

(2) За разработването и координирането на прилагането на институционалните 

политики за съответната учебна година в училището се създават постоянно 

действащи екипи, които включват представители на педагогическите специалисти, 

учениците и родителите по предложение на педагогическия съвет, училищния 

ученически съвет и обществения съвет. 

ГЛАВА XVI. ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Чл. 331. (1) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която 

е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето, като родителите 

избират една от формите. 

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

когато здравословното състояние на детето не позволява постъпването в I клас, 

установено по ред, определен в държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование. 

Чл. 332. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, 

като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, 

социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, отчитайки значението 

на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. 

Чл. 333. Предучилищното образование се осъществява в училището при условията и 

по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на 
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държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и 

библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие, а за децата на 4-годишна възраст - само когато в 

населеното място няма детска градина. 

Чл. 334. Постъпването на децата в детските групи в училището се осъществява 

целогодишно. 

Чл. 335. (1) Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-рано от 

учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст. 

(2) За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при наличие на 

свободни места в детските групи може да постъпят и деца, навършили две години към 

началото на учебната година на постъпването. Предучилищното образование в тези 

случаи се осъществява като се вземат предвид възрастовите характеристики на 

детето. 

Чл. 336. (1) Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, 

обучение и отглеждане на децата до постъпването им в I клас. 

Чл. 337. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както 

следва: 

1. първа възрастова група - 3- - 4-годишни или 2 - 2 - 4 години; 

2. втора възрастова група - 4- - 5-годишни; 

3. трета възрастова група - 5- - 6-годишни; 

4. четвърта възрастова група - 6- - 7-годишни. 

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група 

по ал. 1 е една учебна година. 

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява във втора, трета и 

четвърта възрастова група. 

Чл. 338. (1) Децата от възрастовите групи в зависимост от броя им се разпределят в 

групи. 

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната 

възрастова група по ал. 1 може да се сформира разновъзрастова група. 

(3) Разновъзрастова група може да се сформира и след решение на педагогическия 

съвет, когато програмната система предвижда това. 
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Чл. 339. (1) Децата, записани за задължително предучилищно образование в 

целодневна, полудневна и почасова организация в периода на учебното време, могат 

да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени 

с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. 

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини е допустимо за не повече от 

10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите. 

(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата, записани за задължително 

предучилищно образование, е допустимо и за времето на ваканциите, определени в 

училищното образование за съответната година със заповед на министъра на 

образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен 

процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен 

орган, определен с нормативен акт. 

Чл. 340. (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 

14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната 

област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да 

отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. 

(2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в област Пловдив 

е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1. 

(3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини. 

Чл. 341. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години. 

(2) Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с 

продължителност 12 месеца. В случай че 15 септември е почивен ден, тя започва на 

първия следващ работен ден. 

(3) Учебната година включва учебно и неучебно време. 

(4) Неучебното време по ал. 3 е времето без педагогически ситуации, както и времето 

извън учебните дни. 

(5) В учебното време се организират както основна, така и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие, а в неучебното време без педагогически ситуации -

само допълнителни форми. 
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Чл. 342. (1) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 

май на следващата календарна година. 

(2) Учебното време се организира в учебни седмици и в учебни дни. 

(3) Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната 

седмица. 

(4) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 

2 от Кодекса на труда обявените почивни дни са неучебни, съответно обявените 

работни дни са учебни за децата. 

(5) Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо 

взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на 

детето. 

Чл. 343. Неучебното време без основни форми на педагогическо взаимодействие е в 

периода от 1 юни до 14 септември. 

Чл. 344. (1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна, 

полудневна, почасова или самостоятелна организация. 

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи. 

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна 

или полудневна организация, а самостоятелната - за отделно дете извън групите. 

Чл. 345. (1) Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, 

обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през 

учебната година. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час за изпращане на децата е както 

следва: 07.00 ч . - 1 9 . 0 0 ч. 

(3) В целодневната организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, 

а в неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, 

като се осигуряват и: 

1. условия и време за игра, почивка, включително следобеден сън; 

2. условия и време за хранене - сутрешна закуска, обяд и две задължителни 

подкрепителни закуски - между сутрешната закуска и обяда и между обяда и 

вечерята; 

3. дейности по избор на детето. 
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(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. 

(5) При целодневна организация за една група се назначават най-малко двама 

учители, които работят съвместно в групата поне един час дневно. 

Чл. 346. (1) Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, 

обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 последователни астрономически часа 

на ден преди обяд през учебната година. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за 

деня е както следва: 07.00 ч. - 13.00 ч. 

(3) В полудневна организация в учебното време се редуват основна и допълнителни, 

а в неучебното време - само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, 

като се осигуряват и: 

1. условия и време за игра и почивка; 

2. условия и време за закуска; 

3. дейности по избор на детето. 

(4) Учителите в групата определят редуването на формите на педагогическо 

взаимодействие и организират деня на детето в предучилищното образование. 

Чл. 347. (1) Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение 

и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. 

(2) Началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата 

децата е както следва: 07.00 ч. - 19.00 ч. 

(3) Почасовата организация се осъществява само през учебното време. 

(4) В почасовата организация се организират основна форма, а ако 

продължителността на престоя на детето позволява - и допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие, като се осигуряват условия и време за игра, почивка 

и дейности по избор на детето. 

(5) Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или 

за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 

деца на почасова организация над максималния брой деца. 
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Чл. 348. (1) Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, 

обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване 

постиженията на детето от училището в началото и в края на учебното време. 

(2) Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за 

съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в Регионалното 

управление по образование - Пловдив. 

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат: 

1. декларация, съдържаща данни за детето и родителите - трите имена, ЕГН, 

постоянен и настоящ адрес; при подаването и се представят оригиналът на акта за 

раждане на детето и лична карта на родителите за проверка на декларираните данни; 

2. декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите 

особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на 

физическото и психическото му здраве и благополучие; 

3. програма за развитие на детето, която задължително съдържа: 

а) избрани методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности 

и интересите на детето и гарантиращи постигането на целите. 

б) примерно разпределение на теми за постигане на компетентностит за съответната 

възрастова група; 

в) списък на избраните познавателни книжки и учебни помагала. 

(4) Постиженията на детето, възпитавано, социализирано, обучавано и отглеждано 

при самостоятелна организация, се определят от учители в училището в началото и в 

края на учебното време. 

(5) За провеждане на дейността по ал. 4 родителите осигуряват присъствието на 

детето в определен от училището ден и час. 

(6) Дете, включено в самостоятелна организация, което в края на учебното време по 

не постига компетентностите за съответната възрастова група, от следващата учебна 

година се включва в целодневна, полудневна или почасова организация на 

предучилищно образование по избор на родителите. 

Чл. 349. Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на 

педагогическо в училището е преустановено фактически или с акт на компетентен 

орган, след заповед на министъра на образованието и науката педагогическото 
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взаимодействие в училището, се осъществява, доколкото и ако е възможно, от 

разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и 

комуникационните технологии и с участието на родителите. 

(2) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на 

педагогическо взаимодействие е преустановено фактически или с акт на компетентен 

орган за отделна rpyria/отделни групи, педагогическото взаимодействие за периода 

на преустановяването след заповед на директора на училището се осъществява, 

доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на 

средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на 

родителите. Директорът на училището уведомява незабавно началника на РУО -

Пловдив за преустановяването, за причините за това, както и за преминаването към 

педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда. 

(3) Педагогическото взаимодействие от разстояние в електронна среда подпомага 

придобиването на компетентностите за съответната възрастова група, като 

използваните ресурси се избират от педагогическите специалисти в съответствие с 

възрастта на децата. 

(4) Продължителността на педагогическото взаимодействие с дете от разстояние в 

електронна среда се определя от педагогическите специалисти в съответствие с 

възрастта на децата, но не може да надвишава 30 минути дневно. 

(5) Проследяването на постиженията от осъщественото педагогическо 

взаимодействие от разстояние в електронна среда се извършва чрез наблюдение от 

страна на педагогическите специалисти и чрез обсъждане с родителите. 

(6) В периода на провеждане на педагогическото взаимодействие от разстояние в 

електронна среда на децата не се пишат отсъствия. 

Чл. 350. (1) При обявена извънредна обстановка родителите на деца, записани в 

училището, могат да подадат заявление за включване на детето в самостоятелна 

организация до директора от 1-во до 5-о число на всеки месец. 

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 348, ал. 3. 

(3) На местата на децата, записани в самостоятелна организация по ал. 1, не може да 

бъдат приемани други деца, които да посещават училището. 

стр. 167 

mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
https://ssudus.com/


СУ ЗА УУС "ПРОФЕСОР Д-Р СТОЯН ВЕЛИНОВ" - ПЛОВДИВ 
град Пловдив, ул. „Прохлада" № 1, e-mail: ssudus.plovdiv@abv.bg 

тел.: 032 / 624 126 - директор 032 / 626 382 - счетоводител 
тел.: 032 /626 371 - заместник - директор 032 / 266 848 - общежитие 

https://ssudus.com/ 

(4) Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата на децата, 

записани в самостоятелна организация. 

Чл. 351. (1) При заявено желание на родителите и срещу заплащане училището може 

да осигури условия на територията си за организиране на педагогически дейности, 

които не са дейност на училището. 

(2) Дейностите по ал. 1 се извършват извън времето за провеждане на основните 

форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на 

действащото законодателство. 

(3) Дейностите по ал. 1 се организират за децата, които посещават училището. 

Чл. 352. Видът на организацията на всяка група в училището или за отделно дете в 

случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на 

училището в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с 

финансиращия орган. 

Чл. 353. (1) Съобразно очакваните резултати по образователните направления по 

време на учебната година децата може да участват в организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, културни 

и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от наредбата по 

чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма. 

(2) Посещенията на природни обекти, прояви, изяви и мероприятия в обществени, 

културни и научни институции се контролира от директора. 

(3) Посещението и/или участието в прояви, изяви и мероприятия, организирани от 

други институции и провеждани в населеното място на училището, се разрешават от 

директора на училището. 

(4) За всички дейности по организирано извеждане на децата от населеното място на 

училището се изисква информирано писмено съгласие на родител. Родителите се 

уведомяват, а полученото такова се съхранява в деловодството на училището. 

Чл. 354. (1) Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на 

определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който 

основни участници са учителят и детето. 
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(2) При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват 

игровата дейност за постигането на компетентностите за съответната възрастова 

група. 

(3) Училището осигуряват игрова дейност във всички видове организация на 

предучилищното образование през учебното и неучебното време. 

(4) Училището осигуряват игри на открито за децата от всички възрастови групи поне 

два астрономически часа дневно при целодневна организация и поне един 

астрономически час дневно при полудневна организация винаги когато 

климатичните условия позволяват това. 

Чл. 355. (1) Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се 

организира в основна форма и в допълнителни форми. 

(2) Формите на педагогическото взаимодействие по ал. 1 се организират в 

съответствие с прилаганата в училището програмна система при зачитане на 

потребностите и интересите на децата. 

Чл. 356. (1) Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата 

ситуация, която протича предимно под формата на игра. 

(2) Педагогическите ситуации се организират само в учебното време и осигуряват 

постигането на компетентностите за съответната вързрастова група. 

(3) Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни 

направления се осъществява в седмично разпределение. 

(4) Седмичното разпределение по ал. 3 се разработва по възрастови групи от 

учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава 

от директора на училището. 

Чл. 357. (1) Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за 

постигане на компетентностите з-а съответните възрастови групи е: 

1. за първа възрастова група -11 ; 

2. за втора възрастова група - 13; 

3. за трета възрастова група - 15; 

4. за четвърта възрастова група - 17. 

(2) Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за всяка 

възрастова група не може да надвишава минималния общ брой по ал. 1 с повече от 
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пет педагогически ситуации - за целодневна организация, и с повече от две 

педагогически ситуации - за полудневна и почасова организация. 

Чл. 358. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя 

е от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути - за 

трета и за четвърта възрастова група. 

Чл. 359. (1) В допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се 

разширяват и усъвършенстват отделни компетентности за съответната възрастова 

група, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на живота на 

детето. 

(2) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от 

учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. 

(3) Допълнителните форми се организират както в учебното време, така и в 

неучебното време. 

(4) Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с 

програмната система, прилагана в училището, цялостната организация на деня и с 

интересите и потребностите на децата. 

Чл . 360. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, 

като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, 

социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид 

значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. 

Чл. 361. (1) Предучилищното образование създава условия за: 

1. цялостно развитие на детската личност; 

2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, 

необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

(2) Компетентностите за съответните възрастови групи са дефинирани като очаквани 

резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка 

възрастова група по образователни направления: 

1. Български език и литература; 

2. Математика; 

3. Околен свят; 

4. Изобразително изкуство; 
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5. Музика; 

6. Конструиране и технологии; 

7. Физическа култура. 

Чл. 362. (1) Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

програмна система като част от стратегията за развитието на училището, която се 

приема с решение на педагогическия съвет. 

(2) Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и 

форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. 

(3) Програмната система трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да създава условия за придобиването на компетентностите по всяко от 

образователните направления за съответната възрастова група: 

2. да отчита спецификата на училището и на групите; 

3. да съответства на интересите, възможностите и възрастовите характеристики на 

децата. 

(4) В програмната система се включват: 

1. подходи и форми на педагогическо взаимодействие; 

2. разпределение на формите на педагогическо взаимодействие; 

3. тематично разпределение за всяка възрастова група; 

4. механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. 

Чл. 363. (1) Тематичното разпределение осигурява ритмичното и балансираното 

разпределяне на съдържанието по образователните направления 2 и включва темите 

за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, 

както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. 

(2) Тематично разпределение се разработва, като се отчитат интересите на децата и 

спецификата на образователната среда. 

Чл. 364. За постигането на компетентностите за съответната възрастова група, както 

и за постигането на допълнителни компетентности не се допуска задаването на 

домашна работа и работа с познавателните книжки вкъщи. 

Чл. 365. (1) Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите 

на съответната група в началото и в края на учебното време по образователните 

направления. 
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(2) Проследяването на постиженията на децата за всяка възрастова група се определя 

от учителите в съответствие с методите и формите и отразява съответствието с 

очакваните резултати. 

Чл. 366. (1) Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в 

дневника на групата. 

(2) След изпълнение на дейностите по ал. 1 учителите информират родителите за 

индивидуалните постижения на детето. 

Чл. 367. (1) В хода на предучилищното образование постиженията на детето се 

отразяват в детско портфолио. 

(2) В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо 

взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се 

предава. 

(3) В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната група 

установява готовността на децата, които ще постъпят в първи клас през следващата 

учебна година, за училище. 

(4) Родителите, които желаят децата им да постъпят в първи клас от учебната година, 

която е с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето, 

уведомяват за това директора на училището най-късно до един месец преди края на 

учебното време. 

(5) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, 

езиковото, социалното и емоционалното му развитие. 

Чл. 368. (1) Училището издава удостоверение за задължително предучилищно 

образование за децата от групите за задължително предучилищно образование. 

(2) Удостоверението по ал. 1 описва готовността на детето за постъпване в първи клас 

и в съответствие с очакваните резултати. 

(3) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за 

участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна 

подкрепа за личностно развитие. 

(4) Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас 

и в удостоверението по ал. 1 са направени препоръки за включването му в 

допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование 
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за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени 

в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. 

(5) При постъпване в първи клас родителите задължително предоставят копие от 

удостоверението за задължително предучилищно образование на директора на 

съответното училище, ако детето е било включено в задължително предучилищно 

образование. 

Чл. 368. (1) Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация 

и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с 

родителите. 

(2) Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с 

децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти. 

Чл. 369. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директора и 

другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на 

целите, както и за формиране на положително отношение към училището и 

мотивация за учене. 

Чл. 370. (1) Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и училището 

чрез: 

1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 

2. родителски срещи; 

3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 

4. други форми за комуникация. 

(2) Училището изработва и прилага модел за работа със семействата и децата в 

периода на адаптация от семейната среда към училището. 

Чл. 371. 1. Моделът за работа със семействата и децата в периода на адаптация от 

семейната среда към училището определя правилата на поведение, за формиране на 

култура на общуване, за повишаване нивото на доверие между учители, деца 

родители. 

2. Моделът за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната 

среда към училището представя стандартите за сътрудничество и взаимодействие, 

поведение на учителите, децата и техните семейства. 
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3. Моделът за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната 

среда към училището е подчинен на общите принципи в системата на 

предучилищното образование: 

3.1. Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на 

предучилищно образование; 

3.2. Ориентираност към интересите и към мотивацията на детето, към възрастовите и 

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

компетентности на практика; 

3.3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете. 

Чл. 372. Цели на модела за работа със семействата и децата в периода на адаптация 

от семейната среда към училището: 

1. Да утвърди основните ценности, норми и принципи на поведение, които трябва да 

знаят и спазват учители и родители при адаптация на децата от семейна среда към 

училището; 

2. Да утвърдят волята и стремежа за етичност, уважение и доверие в образователно-

възпитателния процес. 

3. Да насочват поведението и подпомогнат родители и учители в решаването на 

дилеми, които срещат в своята практика. 

4. Да очертаят отговорностите на учителите, семейството, помежду им и към детето. 

5. Да съдейства за осъществяване на образователната мисия и стратегия на училището 

чрез стимулиране интелектуалното, емоционално, социално, духовно-нравствено и 

физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, 

потребностите, способностите и интересите му. 

6. Да съдейства за утвърждаването на нормите в отношенията между участниците в 

образователно-възпитателния процес - учители, служители и деца от една страна, и 

родители, деца, институции и общество от друга страна. 

7. Да предотврати възникването на конфликти в човешките взаимоотношения и да 

осигури хармонична атмосфера в образователната среда, с цел бърза адаптация на 

детето в училището. 

W W 
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Чл. 373. Същност на модела за работа със семействата и децата в периода на 

адаптация от семейната среда към училището 

1. Детската група в училището е първата степен в образователната система и се грижи 

най-вече за възпитанието, образованието и социализацията на децата. Усилията на 

детските учители са съсредоточени върху това детето да расте като самостоятелна и 

уверена личност, да усвои умения за общуване и живот в екип, да овладее 

практически умения и способности, да усвои родния си език и да се научи да го 

използва правилно, да обогати речника си, да опознае света и природата около себе 

си, да придобие първи математически познания, да опознае тялото си и да расте 

здраво и жизнено чрез игрови методи и похвати, за да може един ден да се превърне 

в уверен, знаещ и можещ млад човек, който умее да носи отговорности за себе си и 

за другите. Когато детето е прието в училище, не само се осигурява отглеждането му 

извън дома, но и се включва в една образователно-възпитателна система и програма. 

Детската група в училището е един необходим етап в развитието на детето. То 

навлиза в обществото на своите връстници и започва да усвоява навиците на 

социалния живот. Така ще бъде по-подготвено и за постъпване в училище. 

2. Адаптацията е строго индивидуален процес за всяко дете и за неговите родители.С 

цел изясняване на проблема психолози и педагози стигат до извода,че този период 

преминава през три основни форми: лека. средна, тежка форма на адаптация. 

3. За определяне на една или друга форма на адаптация се посочват следните основни 

критерии: 

• Емоционално състояние на детето; 

• Отношението му към възрастните; 

• Отношението му към връстниците; 

• Състояние на съня и апетита; 

• Честота и продължителност на острите заболявания; 

• Сроковете, в които детето се нормализира; 

4. В училище децата усвояват навици да се самообслужват, а това изисква време. 

Изградени начални навици за самостоятелност улесняват адаптирането на децата - 3-

годишното дете трябва да има умения да се храни само, да разпознава дрехите си, да 

контролира ходенето до тоалетна, да събира играчките и други деца елементарни 
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умения, които с помощта на персонала ще се усъвършенстват в училище. Важно е 

тези навици да се развиват постепенно, а не когато остават дни до постъпването в 

детска градина. 

Чл. 374. Задължения на педагогическите специалисти в детските групи в училище. 

Цялостният процес на адаптация трябва да се съпътства от редица специализирани 

дейности на екипа на детската градина,които да благоприятстват неговото протичане. 

1. Диференцирани принципи и дейности при адаптацията на всяко дете; 

2. Непосредствено участие на родителите в периода на адаптация; 

3. Свободен график по време на предстоя на детето в детската група в училище; 

4. Поетапен прием на децата в детската група; 

5. Подкрепа на детето по отношение на навиците му през първоначалния етап на 

адаптация; 

6. В зависимост от адаптивната способност на детето, родителя може да 

престоява в детската група до постигане на желаното поведение и адаптацията 

безболезнен преход от семейната среда към условията в училище; 

7. През първия месец ежедневен мониторинг по отношение на здравето и психо-

емоционалното състояние на детето; 

8. Провеждане на системни образователни мероприятия на педагозите и 

възпитателите с родителите: 

1. Провежда специални игри-занимания, насочени към подобряване на психо-

емоционалното състояние на децата; 

2. Подбира игри и упражненията изграждане у детето на положително 

отношение към детската група в училище; 

3. Запознаване на детето със заобикалящата го среда/помещенията, в които 

пребивава групата: занималия, спалня, сервизни помещения и др. 

4. Подбира материали за родителите с консултативен характер и указателен 

характер; 

5. Подбиране на материали в помощ на специалистите; 

Чл. 375. Отговорности на родителите. 

1. Подготовката за раздялата да започва вкъщи. На детето може да му се говори за 

това. че то отива в детска група в училището, а родителите - на работа. Трябва 
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предварително да подготвят детето за детската група в училище. Подробно следва 

родителите му да му разкажат за реда в нея, за обстановката, да си направят кратка 

екскурзия до нея. Неизвестното плаши детето. То трябва да е запознато с това, което 

го очаква. Добре е да разбере, че вие ще се чувствате горди, че то вече е голямо и ходи 

в детската група в училище. Не забравяйте, че всички ваши емоции се предават на 

детето. 

2. Разкажете на учителите за индивидуалните особености на вашето дете, за неговите 

навици и умения. Уточнете от каква помощ се нуждае детето ви. 

3. Използвайте любимата играчка, с която детето говори и се чувства сигурно. Ако 

детето иска да си вземе играчка, не му забранявайте - това за него е част от дома и с 

нея то ще се чувства по-комфортно. 

4. Спокойният родител води до себе си спокойно дете. Желателно е сутрин то да бъде 

водено от родителя, който е готов да се раздели с него нежно, спокойно, но твърдо и 

бързо, без да удължава момента. Ако детето трудно се разделя с майката, желателно 

е през първата седмица да го води някой друг. 

5. Раздялата трябва да бъде кратка и насърчаваща детето. Най-добре е родителят сам 

да помисли за своя ритуал при раздяла. Ритуалът ще направи родителя по-уверен и 

тази увереност ще се предава и на детето. Не обещавайте неща, които не можете да 

изпълните! 

6. Много важни са емоциите на родителя при раздялата. Колкото по-плах и 

нерешителен е той, толкова по-тревожно ще бъде детето. Родителят не трябва да се 

тревожи, когато детето плаче. 

7. На детето трябва да бъде обяснено след кое събитие от деня ще го вземат /след като 

то се наобядва или след като се наспи/. Така детето няма да е тревожно кога и дали 

ще го вземат, а ще очаква събитието. 

8. Не променяйте правилата, които сте въвели при раздяла. Детето има нужда от 

твърди граници и правила, за да се адаптира бързо. По този начин то се чувства 

сигурно и спокойно. 

9. Някои деца се уморяват много от новите впечатления, новите приятели, новите 

дейности и многото хора. Ако детето е неспокойно и нервно, това означава, че то има 

неудовлетворени потребности. Не търсете причините единствено и само в детската 

ТЯ» 
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група в училище. В този случай вие трябва да го прибирате по-рано или 1-2 пъти 

седмично да го оставяте у дома, проявявайте търпение към капризите на детето - те 

възникват поради претоварване на неговата нервна система. Не му се карайте -

просто насочете вниманието му към нещо по-интересно. 

10. Постарайте се детето да бъде в спокойна обстановка, без никакви конфликти. 

Говорете му ласкаво и нежно, по-често го прегръщайте. Не забравяйте да го хвалите 

за всичко постигнато. Детето се нуждае от вашата постоянна подкрепа. Само по този 

начин детската група в училище може да се превърне в място, където то ще се чувства 

комфортно, а това ще ви осигурява необходимото за работата ви спокойствие. 

11. Плачът на дете, което все още не говори, може да означава физиологични 

потребности на детето, които трябва да се установят и удовлетворят незабавно: 

•храна; 

•вода; 

•сън; 

•ползване на тоалетна; 

•друга потребност. 

След като предварително сте се запознали с дневния режим на детската група в 

училище, за по-лесна адаптация на детето е желателно да се наложи подобен режим 

и вкъщи. Още повече ще помогне, ако имате възможност два-три месеца 

предварително да се следва режима в детската група в училище. 

12. Максимално да е близко и менюто у дома към това в детската група в училище. 

Ако детето е свикнало вкъщи на обяд да яде само едно ядене, то нищо чудно, в 

детската група в училище да откаже някое - първото, второто или третото. Имаме 

предвид, че често пъти храненето е една от основните причини, поради която детето 

не иска да ходи на детска група в училище. 

13. От значение е и редовното посещаване на детска група в училище. Нека детето 

свикне с мисълта, че от понеделник до петък всеки има задължения - то е в детската 

група в училище, мама и татко са на работа. А събота и неделя са дните за семейни 

забавления. 
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14. Желателно е детето да бъде включено в избора и подреждането на детската 

раничка и сложете в нея всичко необходимо: комплект за преобличане, пижама, 

пантофи, любима играчка. 

15. Облеклото: дрехите трябва да са лесни за обличане и събличане, да нямат сложни 

закопчавания или трудно да минават през главата; обувките съответно да са лесни за 

обуване и събуване - на този етап за предпочитане са обувките без връзки. 

16. В детската група в училище децата усвояват навици да се самообслужват, а това 

изисква време. Изградени начални навици за самостоятелност улесняват 

адаптирането на децата - 3-годишното дете трябва да има умения да се храни само, 

да разпознава дрехите си, да контролира ходенето до тоалетна, да събира играчките 

и други деца елементарни умения, които с помощта на персонала ще се 

усъвършенстват в детската група в училище. Важно е тези навици да се развиват 

постепенно, а не когато остават дни до постъпването в детска група в училище. 

17. Раздялата между родител и дете трябва да бъде бърза и кратка. 

18. В детската група в училище е позволено детето да вземе със себе си любимата 

играчка или книжка. Това му носи спокойствие, усещане за нещо лично и познато. 

19. Осъществява се ежедневен контакт с учителите (медицинските сестри); 

родителите получават информация как се справя детето с новата обстановка. Всеки 

проблем, свързан с детето се разрешава много по-лесно при взаимно доверие. 

20. Когато децата още от първия ден усетят доброжелателните отношения между 

родители и педагози (специалисти), със сигурност се справят по бързо с новата среда. 

21. Бързо привикват тези деца, чиито родители са ги поверявали на грижите ту на 

едната баба, ту на другата, ту на гледачката или на по-големите братя и сестри. Те са 

открити за общуване - както с връстниците, така и с възрастните. 

22. Новото предизвиква тревожност при възрастните и още по-силна, при децата до 3 

(три) години. Затова на детето му е необходима информация: 

• Какво ще се прави в детската група в училище - ще се пее, танцува, играе, спи, 

яде и т.н.; 

• С кого ще бъде там - с други деца и с учителките, които знаят много забавни 

неща; 
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• Да има възможност детето да се запознае предварително с бъдещите си 

учителки; Изключително важна е положителната нагласа на родителя към детската 

група в училище. Ако той вярва, че това е най-доброто място за детето му, така ще 

мисли и то. Ще сме си свършили работата като родители, ако след време чуем детето 

да казва: "По-бързо мамо, татко, че ще започнат без мен! Искам в детската група! Не 

искам да си тръгвам от детската група!" 

Чл. 376. Допълнителни разпоредби: 

1. За бързата и безболезнена адаптация е необходимо учители и родители да работят 

заедно в сътрудничество. 

2. Стъпки, които могат да помогнат за по-лесна адаптация към детската група в 

училище: 

Синхронизирайте правилата! 

Упражнявайте раздяла! 

Създайте си ритуал за сбогуване! 

Поддържайте позната обстановка! 

Ролята на „преходния обект"! 

Не отстъпвайте! 

У Спокойствие и позитивизъм! 

3. Симптомите за адаптираното дете са: 

• Детето се разделя самостоятелно и в добро настроение с родителя 

/възрастните/. 

• По време на престоя в детската група в училище детето е спокойно. Може 

често да задава въпроси „кога и дали" ще го вземат, но това са въпроси, с които то 

очаква да бъде потвърдена неговата сигурност. 

• По време на занимания и игри разказва спокойно за своите родители. 

• При тръгване от детската група в училище разказва с удоволствие какво се е 

случило там. 

4. Контролът за спазване на Моделът за работа със семействата и децата в периода на 

адаптация от семейната среда към детската група в училище се осъществяват лично 

от директора на училището. 

5. Родителите на децата са запознати с него още на първата родителска среща. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящият правилник е приет на заседание на педагогическия съвет -

Протокол № 5/08.09.2022 г., утвърден е от директора на училището със заповед № 

РД-10-393/09.09.2022 г.. влиза в сила от 15.09.2022 г. и подлежи на актуализиране при 

промяна на нормативната база. 

2. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал -

педагогичекия съвет. 

3. Изготвянето на правилника е в съответствие с ЗПУО и е съобразено с 

числеността на персонала, категорията училище и специфичните училищни 

дейности. 

4. При изготвяне на правилника са използвани и спазени действащите към 

момента нормативни документи. 

5. Педагогическият съвет взема решения от неговата компетенция по въпроси, 

неуредени в този правилник. 

6. Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния правилник. 

7. С този правилник са запознати педагогическия и непедагогическия персонал 

на училището, учениците и родителите. Задължителен е за спазване от всички 

заинтересовани страни. 

8. Неизпълнението на настоящия правилник е нарушение на трудовата 

дисциплина и за неговото неспазване от педагогическите специалисти, служителите 

и учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ, ЗПУО, 

ПВТР. 
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