МОТИВИ
за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8/2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищно и училищно образование

Причините, които налагат изготвянето на настоящата Наредба са постъпили
предложения от регионални управления на образованието, директори на училища и
родители на деца и ученици.
Целите, които се преследват с разработването на Наредбата, са свързани с
намаляване броя на училищните документи и постепенното им преминаване в
електронен вариант, както и облекчаване на административната тежест за учителите и
директорите на образователните институции.
Очакваните резултати от предлаганите промени са: по-добра оперативност,
отчетност и оптимизация на работата с информацията и документите в системата на
предучилищното и училищното образование.
Основните промени, които се предлагат, са както следва:
Дневникът за входяща и изходяща кореспонденция се разделя на Дневник за
входяща кореспонденция и Дневник за изходяща кореспонденция с цел улесняване на
работата на длъжностните лица в училище, които регистрират документите.
Регламентира се съхранението на информацията на хартиен носител в
училищата и съответния електронен вариант в електронната система.
Към чл. 41, ал. 3 се създават нови ал.6 и ал. 7, с което се регламентира срокът на
изготвяне на протоколите от Педагогическия съвет и от контролната дейност на
директорите и заместник-директорите, с оглед по-добра отчетност и възможност за
контрол спрямо управлението на училищата.
За улеснение на гражданите с променени имена към чл. 45 се създава нова ал. 4,
като се дава право в дубликата да се вписват актуалните имена на лицето, след
представяне на документи, които доказват настъпилата промяна. Новата ал. 7 дава
право на директорите при унищожен архив или негоден за ползване да ползват данните
от Регистъра на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и

придобита степен на професионална квалификация при издаване на дубликати на
документи, издадени след 01.01.2007 г.
Създава се преходна разпоредба, с която се уреждат случаите на учениците,
получили диплома за средно образование 3-35 – образец 2003 г. без общ успех. Дава се
право на директорите на училища да издават Справка за общ успех и се регламентира
начина на изчисляване на общия успех.
Учениците, които завършват успешно VII клас през учебната 2017/2018 година
получават свидетелство за основно образование с номенклатурен номер 3-20. Същото
свидетелство получават и лицата, които са придобили основно образование след
успешно завършен VII клас при условията на Закона за народната просвета (отм., бр. 86
от 1991 г.) или след успешно завършен VІІI клас при условията на Закона за народната
просвета (отм., бр. 79 от 2015 г.).
Таблица № 4 – Налични бланки на дубликати се актуализира с цел по-ефективен
отчет на дейностите, свързани с издаването на дубликати.
В Приложение 1 се създава Раздел VIII – Работна карта „Характеристика на
средата“ за образователното ниво и трудовата заетост на семейството на учениците.
Събираната информация е необходима, за да се анализира социалната среда, в която
живеят и се възпитават учениците. Анализите ще допринесат за намаляване процента
на отпадане на учениците от училище, както и за разработване на конкретни мерки в
подкрепа на учениците с неблагоприятни социални характеристики.
Предложените изменения нямат финансово изражение.
С проекта на Наредба не се въвеждат разпоредби от европейското право, поради
което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското
законодателство.

