
МОТИВИ 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 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. и изм. и доп., бр. 75 от 2021 г. доп., бр. 

26 от 2022 г. и изм. и доп., бр. 69 от 2022 г.) 

 

1. Причини, които налагат приемането на нормативния акт 

В хода на обществените консултации преди приемането на последното изменение 

на Наредба № 10 от 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование – 

м. август 2022 г., са постъпили предложения за изменения и допълнения на Глава 

четвърта, Раздел  IV „Държавен прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование“ от цитираната наредба. 

С допълненията се създава възможност за ученици, които не могат да се явят на 

националното външно оценяване защото са в болничен престой или поради  карантина, 

да се използват резултатите от областен или национален кръг на олимпиадите по 

български език и литература (БЕЛ) и/или математика, проведени в годината на 

кандидатстване, ако са участвали в тях. За целите на балообразуването да се използва по-

високия резултат от областния или националния кръг на олимпиадата по съответния 

учебен предмет, изразен в точки като процент от максималния брой точки. В тези случаи 

родителите могат да подадат заявление до началника на съответното регионално 

управление на образованието.  

 Допълнението ще даде възможност на ученици, постигнали високи резултати в 

обучението по БЕЛ или математика да кандидатстват за места по държавен план-прием, 

подобаващи на нивото на знанията и уменията им. 

Създава се възможност за учениците, обучавани в VII  клас в специализирани 

училища, които в свидетелството за основно образование нямат оценка по някои от 

балообразуващите учебни предмети, областната комисия за приемане на ученици в VIII 

клас да определя съответните учебни предмети от специализираната подготовка, които 

да участват в балообразуването. 

Въвежда се четвърти етап на класиране, като учениците вече ще подреждат 

желанията си в първи, трети и в четвърти етап. В сега действащата наредба и в трите 

етапа на класиране се дава възможност на ученици, записани в училище в една област, 

да кандидатстват за училище/а на територията на друга или други области. В 



досегашните етапи на класиране не се  допускаше статуса на „записан“ ученик, приет в 

една област, да се визуализира в друга област. По този начин един ученик можеше да 

блокира няколко свободни места в няколко области и в същото време да е записан в 

училище в поредна област. С настоящите промени се преодолява този проблем, като за 

участие в трети и в четвърти етап на класиране се допускат само ученици, които не са 

записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием по чл. 142, 

ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), както и 

ученици, които не са кандидатствали до момента. В този смисъл информационната 

система за изпити и прием ще притежава функционалност, която да не позволява 

подаването на заявления за кандидатстване, ако ученикът е със статус „записан“ в 

училище в страната на място от държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО. 

Въвеждането на четвърти етап на класиране максимално ще намали броя на 

неприетите и незаписани след трети етап на класиране ученици и ще създаде условия за 

по-малко закрити паралелки, респективно - за намаляване на административната тежест 

в училищата, регионалните управления на образованието и МОН – институции, имащи 

задължението да им осигурят достъп до образование. 

В периода от обявяването на свободните места след записване на учениците, 

класирани на трети етап, до стартирането на подаването на заявления за участие в 

четвърти етап, учениците освобождават места по държавен план-прием, които не се 

обявяват. С въвеждането на четвърти етап на класиране тези места ще бъдат заети според 

бала на учениците и заявените им желания.   

Остава възможността по решение на началника на регионалното управление на 

образованието и след анализ на приема, когато след четвъртия етап на класиране 

записаните в някоя паралелка са под норматива за минимален брой ученици, по 

изключение държавният прием да продължи до 11 септември, ако има ученици, които не 

са приети. Този етап се организира от приемащите училища. За да се избегне 

безпринципно приемане и преместване от едно училище в друго, се конкретизира 

условието за класиране, като вместо „по определени критерии съобразно вида на 

образованието и на спецификите на обучението“ се установява „според бала на ученика 

по низходящ ред“. По този начин се запазва принципа на състезателност според бала на 

ученика, въз основа на който се извършва класирането във всички етапи от приема.  

Предвид обстоятелството, че списъците със записаните ученици и свободните 

места след всяко класиране се генерират от платформата за прием на ученици в VIII клас, 

се променя изискването директорите да ги представят в съответното регионално 

управление на образованието, като с промените тази информация следва да се съхранява 



при директора на приемащото училище.   

 

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

Дава се алтернативен, но равнопоставен вариант за балообразуване, ако 

ученикът е в болничен престой или карантина по време на провеждането на 

националното външно оценяване и има резултати от областен или национален кръг на 

олимпиадите по български език и литература (БЕЛ) и/или математика, проведени в 

годината на кандидатстване, както и ако се е обучавал в училище към Министерството 

на културата и Министерството на спорта – да се вземат оценките от съответните учебни 

предмети от специализираната подготовка. 

Въвеждането на четвърти етап на класиране ще спомогне за максимално 

запълване на местата по държавен план-прием на базата на бала на учениците. 

С установяването на конкретен критерий за класиране при приема, 

осъществяван от приемащите училища след четвъртия етап на класиране, се запазва 

принципът на състезателност според бала на ученика. 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

нормативния акт 

За прилагането на промените в Наредба № 10 от 2016 г. за организацията на 

дейностите в училищното образование не са необходими допълнителни финансови 

средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането на нормативния акт 

Чрез осигуряване на условия за балообразуване при ученици, неявили се на 

националното външно оценяване за прием в VIII клас поради престой в болница или 

карантина, да бъдат класирани на места, подобаващи на нивото на знанията и уменията 

им, ако ученикът е участвал в годината на кандидатстване в областен или национален 

кръг на олимпиадата по български език и литература и математика. 

Оптимално запълване на местата, определени по държавния план-прием за 

съответната учебната година, възможно най-малко закрити паралелки и максимално най-

голям брой ученици, класирани при спазване на принципа на състезателност според бала 

на ученика. 

5. 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. 

 

 


