Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 12 от 2017 г., бр. 46 от 2017 г., бр. 77 от 2017 г., бр. 48 от 2018
г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 32 от 2019 г.)
Обн. - ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г.
Издадена от министъра на на образованието и науката
§ 1. В чл. 15а ал. 3 се изменя така:
„(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."
§ 2. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Паралелки по защитени специалности от професии, както и по
специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти
на пазара на труда, се планират в държавния план-прием при условията на
Постановление № 111 на Министерския съвет от 25.06.2018 г. за приемане на
Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите
за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за
издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (ДВ, бр. 54 от 2018 г.)."
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) При планиране на държавния план-прием, когато броят на заявените
места от работодателя за прием за обучение чрез работа (дуална система на
обучение) към директор на неспециализирано училище, което осъществява
професионално образование, е по-малък от нормативно определения
минимален брой ученици за формиране на паралелка, може да се планира 0,5
паралелка по специалност от професия в дневна форма на обучение и 0,5
паралелка по специалност от професия в дуална форма на обучение."
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея в края се поставя запетая и се
добавя „включително и за специалности от професии с придобиване на втора
степен на професионална квалификация - в случаите по ал. 6".
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Държавен план-прием в обединените училища по специалности от
професии с втора степен на професионална квалификация се утвърждава въз
основа на споразумение с професионална гимназия. В първи гимназиален етап
обединеното училище осъществява обучение по част от професия или за
придобиване на първа степен на професионална квалификация, а

професионалната гимназия - възможност за обучение за придобиване на
професионална квалификация по професията.
(7) Въз основа на споразумението по ал. 6 професионалната гимназия
създава възможност за прием на учениците от обединеното училище въз основа
на резултатите от националното външно оценяване и при заявено желание от
родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 ЗПУО."
§ 3. В чл. 58 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Ученици, положили изпит за проверка на способностите по рисуване
или музика за прием в специализираните училища по изкуствата към
Министерството на културата, може да участват с резултатите от тези изпити за
класиране в неспециализирани училища по профил „Изобразително изкуство"
и/или по профил „Музика", както и за специалности от професии от област на
образование „Изкуства" от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение, за които по решение на педагогическия съвет на
училището е проведен изпит за проверка на способностите.
(6) Резултатите на учениците по ал. 5 се удостоверяват със служебна
бележка, издадена от съответното училище, в което е положен изпитът, като
оценката се превръща в точки по скала съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11
от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците и се
умножава с коефициент две."
§ 4. В чл. 98 се създава ал. 4:
„(4) В случай че оценката на индивидуалните потребности на ученик със
специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО определи
необходимост от обучението му в център за специална образователна
подкрепа, комисията го насочва над местата, определени с държавния планприем, съответно с допълнителния план-прием."
§ 5. В чл. 106, ал. 3 след думите „извън сроковете по ал. 1, т. 2 - 4" се
добавя „и извън условията по ал. 1, т. 3 - 4".
§ 6. В чл. 107а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ученикът се записва със заповед на директора на приемащото
училище, ако са изпълнени изискванията по ал. 1 - 3 и с това не се надвишава
нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл. 53 от
Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование."
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Ако са изпълнени изискванията по ал. 1 - 3, но при преместването ще
се надвиши нормативът за максимален брой ученици в паралелка съгласно чл.
53 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, ученикът се записва със заповед
на директора на приемащото училище след разрешение на министъра на
образованието и науката за завишаване броя на учениците в паралелката по
мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника
на регионалното управление на образованието. Не се изисква разрешение на
министъра на образованието и науката, когато приемащото училище е
единствено в населеното място."
3. Алинея 6 се изменя така:

„(6) В особени случаи учениците от V до XII клас може да се преместват в
друго училище над утвърдения държавен, съответно допълнителен държавен,
план-прием и без да са налице условията по ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 - 3, с
разрешение на министъра на образованието и науката."
4. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаите по ал. 6 министърът на образованието и науката определя
комисия за разглеждане на случаите на преместване над държавния и
допълнителния държавен план-прием, в която се включват трима експерти от
Министерството на образованието и науката, един представител на Държавната
агенция за закрила на детето и трима представители на юридически лица,
осъществяващи дейност в сферата на училищното образование. Комисията
взима решение с обикновено мнозинство и задължително излага подробни
мотиви в становище.
(8) Министърът на образованието и науката дава разрешение за
преместване на ученика над утвърдения държавен или допълнителен държавен
план-прием и за завишаване броя на учениците в паралелката при
положително становище на комисията по ал. 7 или отказва да даде разрешение
при отрицателно становище на комисията по ал. 7."
§ 7. В чл. 108 се създават нови ал. 3 и 4:
„(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 регионалното управление на
образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на
регионалното управление на образованието информира началника на
регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в
което ученикът се премества.
(4) Началникът на РУО контролира и подпомага методически директора на
приемащото училище за продължаване на мерките за предотвратяване на
отпадането на преместения ученик поради отсъствия по неуважителни
причини."
Заключителна разпоредба
§ 8. В Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ,
бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.) в чл. 36 се създава ал. 6:
„(6) 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."
Министър: Красимир Вълчев

