ПРОЕКТ
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., бр. 32 от 2019 г.)

§ 1 В чл. 15а, ал. 3 накрая се добавят думите „и задължително включват минимум
едно посещение в друго училище за обмяна на иновативни практики и опит или участие
в междуинституционална изява на учениците, когато туристическото пътуване е с
образователна, възпитателна, културно-развлекателна и опознавателна цел“.
§ 2. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавят думите „включително и за
специалности от професии с придобиване на втора степен на професионална
квалификация - в случаите по ал. 5.“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) 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.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Въз основа на споразумението по ал. 5 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. 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 план-прием, съответно с допълнителния планприем.“
§ 4. В чл. 108 се създава нова ал. 3:
„(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 съответното
регионално управление на образованието“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 5. В Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (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.“.
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