
 

ИЗВАДКА ОТ ПРАВИЛНИКА НА ПЪРВА ЕГ 

 

Чл.23. Формите на обучение са: 

1. дневна; 

2. индивидуална; 

3. самостоятелна; 

 

Чл.24. (1) Формата на обучение се избира от ученика. За малолетните изборът се 

извършва вместо тях и от тяхно име от техните родители, а за непълнолетните – от 

учениците със съгласието на техните родители /чл.12, ал. 2 от ЗПУО/. 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

1. ученик, който променя формата на обучение от самостоятелна, когато не постига 

необходимите компетентности в съответния клас /чл. 112, ал. 5 от ЗПУО/; 

2. ученик със специални образователни потребности. 

(3) Препоръката по ал. 2 се изготвя след оценка на потребностите от обучение на лицето 

и при осигуряване защита на интересите на останалите ученици от паралелката. 

(4) При препоръка по ал. 2, която предлага промяна от дневна в индивидуална форма на 

обучение на ученик със специални образователни потребности, регионалният екип по 

чл. 190, ал. 1 от ЗПУО извършва допълнителна специализирана оценка и изразява 

становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката. Окончателният 

избор за формата на обучение се прави от ученика или родителя при условията на чл.12, 

ал. 2 от ЗПУО. 

 

Чл.25. Обучението в дневна форма се организира за паралелки и групи. Обучението в 

самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик. 

 

Чл. 28. (1) В самостоятелна форма може да се обучават: 

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна 

лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в 

дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или 

родителя, по реда начл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

(2) Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне 

на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна. 

(4) Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на 

родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, 

продължават обучението си при спазване на изискванията на този закон в друга форма 

на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

(5) Самостоятелната форма на обучение за учениците по ал. 1, т. 2 се организира след 

решение на експертна комисия, създадена към регионалното управление на 

образованието. 

 

Чл.29. Оценяването е процес на установяване и измерване на постигнатите резултати от 

обучението и нивото на подготвеност на учениците за бъдещата им реализация. 

 

Чл. 30. (1) Оценяването се извършва чрез текущи изпитвания и изпити. 

(2) Текущите изпитвания се осъществяват в процеса на обучение, като част от тях са въз 

основа на проекти. Те са инструмент за обратна връзка и за мотивация за учене. В 

резултат на текущите изпитвания се поставят текущи оценки, въз основа на които се 

формират срочни и годишни оценки. 



(3) Не се поставят оценки по учебните предмети, предвидени за изучаване във 

факултативните часове от училищния учебен план. 

(4) Изпитите са: 

1. приравнителни; 

2. за определяне на срочна или на годишна оценка по учебен предмет; 

3. за промяна на оценката; 

4. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени в 

учебната програма по учебен предмет за определен клас; 

5. за установяване степента на постигане на компетентностите, определени с 

държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, с 

държавния образователен стандарт за профилираната подготовка за определен 

етап от степента на образование; 

6. държавни зрелостни изпити. 

 

Чл. 31. (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. 

 

Чл.32. (1) Ученик, който има годишна оценка "слаб (2)" по учебен предмет или модул, 

полага изпит за промяна на оценката по учебния предмет 

(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.33. Ученик от XII клас, който има годишна оценка "слаб (2)" по един или по няколко 

учебни предмета 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. 

 

 

Чл.35. Ученик, който е в самостоятелна 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.38. (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват 

право да се явят на държавни зрелостни изпити. 

(2) Зрелостниците 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. 

Чл.39. 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. 

 

Чл.40. По свое желание зрелостникът може да положи и допълнителен държавен 

зрелостен изпит по избрани от него учебни предмети измежду учебните предмети чужд 

език – английски или немски, математика, информационни технологии, физика и 

астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, 

история и цивилизации, география и икономика и философия. 

 

 

 



Чл. 85. (1) За неизпълнение на задълженията, определени 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 може да се налагат следните санкции: 

1. забележка; 

2. преместване в друга паралелка в същото училище; 

3. предупреждение за преместване в друго училище; 

4. преместване в друго училище; 

5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение. 

 

Чл.86. (1) Когато ученикът възпрепятства провеждането на учебния процес, учителят 

може да го отстрани до края на учебния час. 

(2) 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. 

(3) За ученика с наложена санкция се осигуряват и дейности за превенция и 

преодоляване на проблемно поведение. 

(4) При провинения по ал.1.2 се уведомяват родителите от класния ръководител и 

педагогическия съветник. 

 

Чл.91. Санкцията „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ на 

ученик, навършил 16-годишна възраст – за: 

а. повече от 15 отсъствия по неуважителни причини; 

б. други тежки нарушения. 

в. санкцията „Преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ се налага при 

продължаващи нарушения на чл.172 от ЗПУО, извършени в период на действие на 

наказание по чл.89, при системни нарушения на чл. 172 и при наличие на други прояви, 

предвиждащи съответно наказание по ЗПУО и този Правилник. 

 

 

Чл.93. (1) Санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, 

когато това налага промяна на профила на паралелката. 

 (2) Санкцията "преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" се 

прилага за ученици, навършили 16-годишна възраст. 

 (3) Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в 

самостоятелна форма на обучение" се налагат за тежки или системни нарушения. 

 

Чл.94. (1)За едно нарушение не може да бъде наложена повече от една санкция по чл.85 

(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. 

(3) Педагогическият съвет е в правото си да определя критерии за тежко нарушение за 

всяка конкретна ситуация. 

(4) Провинение, невключено в чл.86, 87, 88, 89, 90 се разглежда от педагогическия съвет, 

като се налага санкция в съответствие със степента на провинението. 

 

Чл.95. (1) Санкциите са срочни. 

(2) Срокът на санкциите е до края на учебната година. 

(3) Когато санкциите "преместване в друга паралелка в същото училище", 

"предупреждение за преместване в друго училище", "преместване в друго училище" и 

"преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение" са наложени до 30 

учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата 

учебна година. 

 



Чл.96. (1) Санкциите "забележка" и "преместване в друга паралелка в същото училище" 

се налагат 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. 199, ал. 3 от ЗПУО се налага със заповед на директора. 

 

Чл.97. (1) За откриване на процедура по налагане на санкциите по чл. 199, ал. 1 от ЗПУО 

директорът задължително  писмено уведомява родителя, а в случаите на налагане на 

санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго 

училище“ или „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение“ – и 

съответните териториални структури за закрила на детето. В уведомлението до 

съответните структури се посочват извършеното от ученика нарушение и условията, при 

които съгласно чл. 60, ал.1 и чл.65, ал.2  от Наредбата за приобщаващо образование, при 

които родителят или определеното лице по чл. 60, ал.2 от посочената Наредба може да 

участва в процедурата по налагане на санкцията. 

(2) Връчването на уведомлението се извършва от служител на училището с препоръчана 

пратка с обратна разписка на адреса на родителя или на лицето по чл.60, ал.2. 

Уведомлението може да се извърши и на посочен от родителя  или лицето по чл. 60, ал.2 

електронен адрес, като в този случай връчването се удостоверява с копие от електронния 

запис за това. 

(3) Преди налагане на санкция   директорът или упълномощено от него 

лице  задължително изслушва ученика  в присъствието на психолог или на 

педагогически съветник.и/или се запознава с с писменото обяснение на ученика на 

фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение. 

(4) Родителят на ученика, съответно лицето чл. 60, ал.2  по  има право да присъства на 

изслушването и да изрази мнение. 

(5) Изслушването на ученика се извършва при условията и при стриктното спазване на 

изискванията на и в съответствие с изискванията на чл.65, ал.3, 4 и 5 на Наредбата за 

приобщаващо образование. 

 

 

Чл.99. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка и в личния картон. 

(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава 

обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на 

началника на регионалното управление на образованието. 

(3) Учениците нямат право на стипендия за отличен успех,  ако: 

-имат  наложена санкция „предупреждение за преместване в друго училище“, 

„преместване в друго училище“ или „преместване от дневна в самостоятелна форма на 

обучение“ за срока на санкцията. 

(4) При налагане на мярката отстраняване от час по чл. 199, ал. 2 от ЗПУО 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.100. (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 санкциите "преместване в друга паралелка 

в същото училище" и "преместване в друго училище" той може да продължи обучението 

си в паралелката или в училището, в което е преместен. 

(3) Заличаването се отбелязва в ученическата книжка и в личния картон на ученика. 

 

Правилникът е приет на Педагогически съвет с Протокол No.5/06.10.2021г. 


