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Раздел VI 

Форми на обучение 

Чл. 46. (1) Формите на обучение са дневна и индивидуална. 

(2) В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а 

индивидуалната се организира за определен ученик. 

Чл. 47. Дневната фарма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 08:00 часа и 

18:00 часа в учебните дни. 

Чл. 48. (1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или 

текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план, 

утвърден от директора на училището. 

(2) Индивидуалната  форма на обучение се организира за: 

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от 

съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават 

в дневна, вечерна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни; 

2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един 

или повече класове; 

3. ученици с изявени дарби;  

4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 ЗПУО; 

5. ученици в случаите по чл. 107, ал. 2, т. 1 - 4 ЗПУО. 

(3) Директорът на училището изработва и утвърждава индивидуален учебен план. 

(4) Структурата на индивидуалния учебен план на учениците по ал. 2, т. 4, както и условията и 

редът за утвърждаване се определят с ДОС за приобщаващото образование. 

(5) За обучението в индивидуална форма на обучение се изготвя седмично разписание на основата 

на индивидуалния учебен план, което се утвърждава от директора на училището. 

(6) Учениците по ал. 2 се записват в определен клас и паралелка. 

(7) Индивидуалните учебни часове се провеждат в училището. В случаите по ал. 2, т. 1, когато 

ученикът не може да посещава училището, учебните часове се организират в домашни или 

болнични 

условия, а в случаите по ал. 2, т. 4 - и в център за подкрепа за личностно развитие. 

(8) По преценка на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и 

на лекуващия лекар и след консултация с родителя, когато ученик е настанен в болница, 

обучението в индивидуалните учебни часове се осъществява от: 

1. болнични учители, назначени към училище и/или център за подкрепа за личностно развитие; 

училището и центърът за подкрепа за личностно развитие се определят от началника на 

регионалното 

управление на образованието на територията на областта, на която се намира болницата; 

2. училището и/или центъра за подкрепа за личностно развитие, в които ученикът се обучава - 

когато са в същото населено място, в което е болницата; 

3. училище и/или център за подкрепа за личностно развитие извън случаите по т. 2, определени от 

началника на регионалното управление на образованието на територията на областта, на която се 

намира болницата. 

(9) За учениците по ал. 2, т. 2 и 3 учебните часове от индивидуалния учебен план могат да се 

организират в рамките на няколко учебни седмици. 

Чл. 49. (1) Индивидуалната форма на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 

ЗПУО. 

(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за: 

1. ученик, ненавършил 16 години, чиято възраст надхвърля с повече от три години възрастта за 

съответния клас; 

2. лице, навършило 16 години, което постъпва за първи път в училище; 
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3. лице, прекъснало обучението си за повече от три последователни учебни години; 

4. лице, което не може успешно да завърши един и същи клас повече от три учебни години; 

5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО; 

6. ученик със специални образователни потребности. 

 (4) За записване в индивидуална форма на обучение или за промяна на формата на обучение 

ученикът подава писмено заявление до директора на училището по реда на чл. 12, ал. 2 ЗПУО, 

което се разглежда  на Педагогически съвет. 

 (6) За записване на ученика в индивидуална и/или дневна форма на обучение директорът на 

училището издава заповед. 

Чл. 50. (1) Ученици, които се обучават в дневна и  индивидуална форма на обучение, могат да 

променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната на формата на 

обучение се допуска и по време на учебните занятия. 

(2) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед. 

Чл. 50а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

училището е преустановен, както и в случаите по чл. 40, ал. 1, 3 и 5, с изключение на обявяването 

на ден за честване на празника на общината, след заповед на министъра на образованието и 

науката обучението на учениците, записани в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и 

комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, се осъществява, доколкото и ако 

е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните 

и комуникационните технологии. 

(2) По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на 

училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от 

разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява и за ученик, 

записан в дневна или индивидуална форма на обучение, който по здравословни или други 

уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. 

(3) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в 

училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, 

обучението в дневна и индивидуална форма от разстояние в електронна среда може да се 

извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична 

обстановка: 

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 

ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на 

ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес; 

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на 

началника на регионалното управление на образованието. 

(4) В случаите по ал. 3, т. 1 – 2, когато училището не може да осигури провеждането на 

дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда могат да 

се предоставят от друго, определено от регионалното управление на образованието училище, 

което предлага такова обучение или организира дистанционна форма на обучение. 

(5) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

(6) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на 

уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 

преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и 

заплащането на труда.“ 

Чл. 50б. (1) В случаите на криза и при преминаване към обучение от разстояние в електронна 

среда, за осигуряване на непрекъснат учебен процес се предоставят технически устройства  за 

временно ползване от учениците и осигуряване на интернет достъп.  

(2) Техническите средства/устройства  се предоставят на ученика или на родителя/настойника на 

ученика, ако той е непълнолетен срещу подпис, като за целта се изготвя приемо-предавателен 

протокол (по образец). След отпадане на необходимостта от използване на техническото средство 

за обучение в електронна среда, същият се връща в училището.  



(3). Техническото устройство се връща на училището и в случайте, когато ученикът не участва 

редовно или отсъства по неуважителни причини от учебните часове по време на ОРЕС. 

(4). Технически устройства за учениците се разпределят от комисия, определена със заповед на 

директора на училището. 

(5) За осигуряване на интернет достъп на учениците, информация се подава от класните 

ръководители след предварително съгласуване с родителите/настойниците. 

 


