
МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10/01.09.2016 г. 

за организация на дейностите в училищното образование (обн., 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., бр. 72 от 2019 г., доп., бр. 43 от 2020 г., изм. и доп., бр. 78 от 2020 г., 

бр. 85 от 2020 г., изм., бр. 92 от 2020 г., изм. и доп., бр. 75 от 2021 г., доп., бр. 26 от 2022 

г.). 

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт 

Динамиката на процесите в системата на училищното образование налагат 

допълнения и изменения в нормативните актове, както и синхронизирането им.  

С цел синхронизиране с Наредба № 10/19.06.2014 г. за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на седмичните разписания, издадена от министъра на 

здравеопазването, както и с цел равнопоставеност на всички ученици и уеднаквяване на 

продължителността на учебните часове във всички училища, в проекта на наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите 

в училищното образование (Наредбата) е променена продължителността на учебните 

часове от  V – VII клас от 45 на 40 минути.  

С направеното допълнение при определянето на групата, по която следва да бъде 

класифицирано детето по настоящ или постоянен адрес, се счита, че адресът не е 

променян, когато постоянният или настоящият адрес на детето е бил променен, но 

новият адрес остава в прилежащ район на училището към момента на подаване на 

заявлението. 

При необходимост от преместване от паралелка в паралелка на същото училище 

е направено допълнение в Наредбата към процедурите за преместване на ученици при 

наличие на свободни места. 

Направени са допълнения, които целят синхронизиране на Наредбата с други 

нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование. 

Отпада изискването за представяне на лично образователно дело при преместване 

на ученик поради обстоятелството, че този документ е електронен и е наличен в 

НЕИСПУО. Добавя се изискване за представяне на училищни учебни планове, по които 

ученикът се е обучавал. 

2. Цели, които се поставят с приемането на нормативния акт: 

В хода на осъществяване на промените и допълненията са постигнати общите 

цели за синхронизиране на разпоредби от Наредбата с други нормативни актове в 



системата на предучилищното и училищното образование, намаляване на 

административната тежест и допълнения в резултат на установени пропуски. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

нормативния акт 

За прилагането на промените в Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование с предложените изменения не са необходими 

допълнителни финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт 

С приемането на предложените изменения и допълнения на Наредба № 

10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се очаква 

намаляване на административната тежест и постигнат синхрон с други нормативни 

актове. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

С проекта на Наредба не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради 

което не се налага анализ за съответствие с европейското законодателство. 

 

 

 


