НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за
системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г., изм. и доп. бр. 75 от 2017 г., бр. 50 от 2018 г., бр. 42,
бр. 74 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „до 30 септември и утвърждаване до 5 октомври“ се заменят с „до 20 септември
и утвърждаване до 25 септември“;
б) в т. 2 думите „до 30 септември и утвърждаване до 5 октомври“ се заменят с „до 20 септември
и утвърждаване до 25 септември“;
в) в т. 3 думите „до 15 октомври и утвърждаване до 20 октомври“ се заменят с до „5 октомври
и утвърждаване до 10 октомври“.
2. Алинея 3 се изменя:
„(3) Списък-образецът се изготвя и утвърждава от директора, като за институциите, които не
прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително с първостепенния
разпоредител с бюджет.“.
3. Алинея 4 се изменя:
„(4) Всяка промяна в списък-образеца, свързана с вида на институцията, извършваната дейност,
броя на паралелките/групите или с промени в персонала се утвърждава от директора, като за
институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет, се съгласува предварително
с първостепенния разпоредител с бюджет.“.
4. В ал. 7 думите „съгласуване, съответно утвърждаване от РУО,“ се заменят с „утвърждаване“.
§ 2. В чл. 14, ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 15, ал. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 16, ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 44, ал. 4 се създава второ изречение: „Дубликатът се издава, след подаване на
заявление по чл. 50а, в срока, посочен за издаване на съответния оригинален документ в
Приложение № 4.“.

§ 6. В § 3 от Преходните и заключителните разпоредби числото „2020“ се заменя с „2023“.
§ 7. В Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В началото, в колона 8 думите „Документите се водят в електронен вид и се съхраняват в
хартиен“ се заличават.
2. На ред 16, в колона 6 думите „родителски срещи“ се заменят със „срещи с родителите“, а
думата „отменени“ се заменя със „заличени“.
3. На ред 17, в колона 6 думата „отменени“ се заменя със „заличени“.
4. На ред 21, в колона 5, в точка 2 в началото се добавя „от VIII до XII клас в“.
§ 8. В Приложение № 4 към чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 10, в колона 9 думите „7 дни от датата на заявяване“ се заменят с „14 дни от датата на
протокола за резултати от НВО“.
2. На ред 17, в колона 6 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „оценка по European Credit
Transfer and Accumulation System“.
3. На ред 35, в колона 8 се добавят думите „хартиен/електронен“.
4. На ред 36, в колона 9 думите „обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити или
от датата на заявяване“ се заменят с „протокола за резултатите от изпити за придобиване на
средно образование или от датата на заявяване“.
5. На ред 41, в колона 9 думите „обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити или
от датата на заявяване“ се заменят с „протокола за резултатите от изпити за придобиване на
средно образование или от датата на заявяване“.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 9. В Наредба № 2 от 2018 г. за документите за професионално обучение на лица,
навършили 16 години (ДВ, бр. 57 от 2018 г., изм. и доп. бр. 77 от 2019 г.), в чл. 23 се правят
следните изменения:
1. В ал. 2 думите „или при държавния изпит за валидиране на професионална квалификация“ се
заличават.
2. В ал. 3 думите „съответния държавен изпит“ се заменят с „държавния изпит“.
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