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СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2016 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

№ 
Организация/потребител 

/вкл. начина на получаване на 

предложението/ 

Бележки и предложения 
Приети/ 

неприети 
Мотиви 

1.  Румяна Чавдарова -

постъпило по 

електронната поща 

Пиша, за да изразя пълното си несъгласие и изненада от поредните промени, 

които МОН е отразило в проекта на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование и по конкретно по отношение предложението децата, които по 

здравословни причини са били възпрепятствани да се явят на НВО, да участват 

в класирането с приравнени точки от Областен или Национален кръг на 

Олимпиадите по БЕЛ и математика, ако са се явили на такива.  

"Уважаеми" експерти по тестовете от МОН, 

Допреди 2 години, когато родители изпращахме предложения за осигуряване 

възможност на всяко дете да покаже това, което е постигнало, полагайки 

последователни усилия в периода на своето обучение 4-7 клас, като дадете 

възможност за втора дата за явяване на НВО, но е имало лошия късмет да не 

може да се яви на заветните дати поради доказани здравословни причини, ВИЕ 

- експертите по тестове, както се самоопределихте, обяснявахте, че е 

дискриминационно да има повече от една дата, защото "не можете да 

гарантирате два НВО с еднаква тежест". И "не е проблем" децата да 

кандидатстват за прием в училище след 7. клас "само с приравнените точки от 

успеха от свидетелството за завършен 7. клас". СЕГА предлагате една част от 

тези клети деца да се явят на НВО, да участват в класирането с приравнени 

точки от Областен или Национален кръг на Олимпиадите по БЕЛ и 

математика, ако са се явили на такива?! А децата, които НЕ са участвали в 

Олимпиади и не са се явили на НВО? Те как кандидатстват? По стария начин? 

Каква е равнопоставеността? Какъв проблем решавате с това предложение? 

Дали си спомняте, че, отново съгласно вашата Наредба, могат да се въведат и 

интегрирани изпити за НВО? Едни деца ще кандидатстват с изпити по БЕЛ, 

МАТ, история, география, биология, химия и физика, а други само с БЕЛ и 

МАТ. Но всички, които няма да могат да се явят на НВО, ще участват в 

класирането с приравнени точки от Областен или Национален кръг на 

Олимпиадите по БЕЛ и математика, ако са се явили на такива? И това е 

равнопоставено? 

Всъщност НВО не трябваше ли да служи за измерител на качество, детектор 

на проблеми, критерий за успеха на масовите реформи и/или конкретни мерки, 

предприети в дадено училище? Не за пенкилер за прием след 7. клас.  

Не се 

приема 

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, 

се дава възможност да 

бъдат класирани на 

места, подобаващи на 

нивото на знанията и 

уменията им, ако са 

участвали в годината на 

кандидатстване в 

областен или национален 

кръг на олимпиадата по 

български език и 

литература и 

математика. 
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Надявам се, че ще има поне един експерт, който ще си даде реална сметка за 

направеното безобразно предложение и то ще отпадне, а няма сляпо да се 

следват идеите на синдикални лидери, които отдавна не са в реалността на 

българското образование и хора, държащи повече на медийното си 

представяне, пред това реално да решават проблеми. Би следвало МОН да е 

институцията, която вместо да създава неравнопоставености, да търси начини 

да ги минимизира. Предложението за участие в класирането с приравнени 

точки от Областен или Национален кръг на Олимпиадите по БЕЛ и 

математика, ако са се явили на такива е измиване на ръцете, а не решаване на 

истинския проблем. 

2.  Антоан Тонев  - 

директор на СМГ 

„Паисий Хилендарски“, 

гр. София - постъпило 

по електронната поща и 

чрез деловодната 

система с № 0601-57/ 

27.01.2023 

2.1.Първото ни и най-важно предложение се отнася към необходимостта от 

промяна на „чл. 57, ал. (2) (Изм. - ДВ, бр. 12 от 2017 г., в сила от 03.02.2017 

г.) По решение на педагогическия съвет като елемент от балообразуването 

по ал. 1 може да бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от 

резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на 

МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално 

външно оценяване през съответната учебна година.“ Нашето 

предложение е да отпадне текстът отбелязан с по-тъмен шрифт. Най-

удачният вариант на цитираната алинея би бил следният: „По решение на 

педагогическия съвет като елемент от балообразуването по ал. 1 може да 

бъде включен и общият брой точки, приравнен до 100, от резултатите, 

получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН.“ 

Не се 

приема 

2.1. Предложението не 

касае предложените 

изменения и допълнения 

и е в нарушение на 

принципа на 

равнопоставеност и 

недопускане на 

дискриминация при 

провеждане на 

училищното 

образование, 

регламентирани в чл. 3, 

ал. 2, т. 4 от ЗПУО,  

2.2. Имаме предложение, което не противоречи на нормативните текстове, 

залегнали в Наредба №10 за организация на дейностите в училищното 

образование от 01.09.2016 година на Министерството на образованието и 

науката. Нашето предложение е да осъществяваме държавния план-прием 

в пети клас в рамките на област София-град по подобие на този след 

завършен седми клас. Предлагаме в единната информационна система за 

прием на ученици да се добави възможност за прием на ученици в пети клас 

в онези населени места и/или области в които има повече от едно училище, 

осъществяващо държавен план-прием след завършен четвърти клас. 
 

Приема се 

по принцип 

Предложението не се 

отнася до публикувания 

изменителен акт на 

Наредба № 10. 

3.  Вера Гавраилова -

постъпило по 

електронната поща 

Конкретното ми предложение за промяна е от чл. 57, ал. 2 от Наредба 10 – да 

отпадне текстът „по учебни предмети, по които не се провежда национално 

външно оценяване през съответната учебна година“. Националното външно 

оценяване в този формат не проверява в достатъчна степен математическите 

компетентности на учениците. Този проблем не съществува при приема на 

Не се 

приема 

Виж т. 2.1. 
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децата в профил „природни науки“, където фактор за балообразуването могат 

да бъдат резултатите от олимпиади и/или състезания. 

4.  Здравко Петров, СУ 

„Сава Доброплодни“, 

Шумен - постъпило по 

електронната поща 

Предложение за промяна в чл. 58, ал. 3 от Наредба 10 от 01.09.2016 година за 

организация на дейностите в училищното образование: 

„Балът на ученик, който не се е явил на националното външно оценяване по 

български език и литература или по математика или на изпит за проверка на 

способностите, се формира по реда на ал. 1, като резултатът от националното 

външно оценяване или от изпита за проверка на способностите по предмета, 

по който не се е явил, се приема за нула точки.“  

1. Причини, които налага предложената промяна: 

Причините, които налагат предложената промяна е възможността ученици, 

които не са положили изпит за проверка на способностите също да могат да 

участват в класирането за профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ и 

„Физическо възпитание и спорт“. Към настоящия момент при кандидатстване 

и неположен изпит за проверка на способностите системата позволява да се 

заяви желание за такава паралелка, но впоследствие това желание се игнорира, 

поради факта че не е положен изпит за проверка на способностите.  

С допълнението ще се създаде възможност за ученици, които не могат да се 

явят на изпит за проверка на способностите по различни причини: болничен 

престой, карантина или са пропуснали срокът за подаване на заявление за 

полагане на изпит за проверка на способностите да могат да участват в 

класирането за тези паралелки. 

2. Цели, които се поставят с приемането на промяната: 

Дава се алтернативен, но равнопоставен вариант за балообразуване за ученици, 

които по някаква причина не са се явили на изпит за проверка на 

способностите. В този случай за резултат от изпит за проверка на 

способностите по предмета, на който ученикът не се е явил, се приема за нула 

точки. 

3. Очаквани резултати от прилагането на промяната 

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

изпит за проверка на способностите поради престой в болница, карантина или 

неподадено заявление за изпит за проверка на способностите да участват в 

класирането за паралелки по профилите „Изобразително изкуство“, „Музика“ 

и „Физическо възпитание и спорт“. 

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. 

Не се 

приема 

   Направеното 

предложение няма 

отношение към 

предложения текст на чл. 

58, ал. 3. 

 


