МОТИВИ
Относно:

проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за
организация на дейностите в училищното образование

Съгласно разпоредбата на чл. 315. ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование (ЗПУО) „предложенията за откриване, преобразуване и
закриване на държавните и общинските училища, както и на държавните и общинските
центрове за специална образователна подкрепа, на ученическите общежития и на
астрономическите обсерватории се внасят в срок до 31 май и се разглеждат за
предстоящата учебна година“. В допълнение по смисъла на § 8, ал. 4 от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗПУО „заварените към влизането в сила на закона
основни училища по чл. 26, ал. 1, т. 3 от отменения Закон за народната просвета могат
да се преобразуват в обединени училища по чл. 38, ал. 1, т. 4 от този закон след анализ
и становище на регионалното управление на образованието и решение на съответния
общински съвет“.
С текста на чл. 52, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организацията на
дейностите в училищното образование „държавният план-прием се утвърждава до 30
март по области със заповед на началника на регионалното управление на
образованието – за общинските профилирани и професионални гимназии, за
държавните професионални гимназии, за паралелките с профилирана подготовка в
средните училища и професионалните гимназии и за паралелките с професионална
подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии и
за V клас в гимназиите по профилираните гимназии с профили „математически“ или
„природни науки“, както и за професионалните паралелки, в които обучението ще се
провежда в центровете за специална образователна подкрепа“.
Промяна в утвърдения държавен план-прием може да се извършва в срок до 30
април със заповед на органа, утвърдил приема, при доказана потребност, съгласно чл.
53 от Наредба № 10/01.09.2016 г.
Това обстоятелство води до невъзможност за учениците, които завършват
основно образование да продължат да се обучават в обединеното училище, при
условие, че съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО „държавният планприем определя броя на местата, на които се приемат учениците в профилираните
гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в
средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална

подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии –
в VІІІ клас“.
Възможно решение е изменение на срока, който е определен в чл. 53 от Наредба
№ 10/01.09.2017 г. за промяна в утвърдения държавен план-прием като вместо „до 30
април“ се посочи „до 15 юни“.
Мотивите, с които се предлага проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование са следните:
1. Предложеното изменение гарантира равен достъп до качествено образование
и приобщаване на всеки ученик.
2. Предложението е ориентирано към запазването на българската образователна
традиция, в т.ч. за училища, които традиционно са осъществявали
професионално обучение за придобиване на I степен на професионална
квалификация.
3. Предложението е в защита на най-добрия интерес на учениците като
осигурява
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и

недопускане
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провеждане на предучилищното и училищното образование, включително за
учениците от уязвими общности и от семейства, за които образованието не е
ценности поради ниското образователно ниво на родителите.
4. Възможността за утвърждаване на прием е ориентирана и към интереса и
мотивацията на ученика, съобразена с възрастовите и социални промени в
живота му, и към способността му да прилага усвоените компетентности на
практика при придобиването на професионална квалификация.
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за
организация на дейностите в училищното образование не се въвеждат разпоредби от
европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското законодателство.

