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Акценти от нормативните документи 

 ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 2. (1) Системата на предучилищното и училищното 

образование включва участниците в образователния процес и 

институциите, както и отношенията и връзките между тях за 

постигане целите на образованието. 

 (2) Участниците в образователния процес са децата, учениците, 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти, 

както и родителите. 

 (3) Институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование са детските градини, училищата, центровете за 

подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи 

звена. 

 (4) Участниците в образователния процес и институциите си 

партнират с общините и с други заинтересовани страни. 

 

 



Акценти от нормативните документи 
 ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 210. (1) Родителите имат следните задължения: 

 1. да осигуряват редовното присъствие на детето в 

задължителното предучилищно образование и на ученика в 

училище, като уведомяват своевременно детската градина или 

училището в случаите на отсъствие на детето или ученика; 

 3. редовно да се осведомяват за своите деца относно 

приобщаването им в училищната среда, успеха и развитието им в 

образованието и спазването на училищните правила; 

 4. да спазват правилника за дейността на училището и да 

съдействат за спазването му от страна на детето и ученика; 

 6. да участват в родителските срещи; 

 7. да се явяват в училището след покана от учител, директор или 

друг педагогически специалист в подходящо за двете страни 

време. 

 

 

 



Акценти от нормативните документи 

 НАРЕДБА № 5 ОТ 3 ЮНИ 2016 Г. ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 Чл. 10. (1) Децата от подготвителните групи, записани в 

целодневна, полудневна и почасова организация, могат да 

отсъстват само по здравословни или по други уважителни 

причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и 

по семейни причини. 

 (2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през 

учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната 

учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, 

определен с Правилника за дейността на детската градина или 

училището. 

 (3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от 

подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, 

определени в училищното образование за съответната година със 

заповед на министъра на образованието и науката. 

 

 



Акценти от вътрешноинституционалните 

документи 

 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Чл. 106 (1)  Децата от подготвителната група, записани в 

полудневна организация, могат да отсъстват само по здравословни 

или по други уважителни причини, удостоверени с документ от 

компетентен орган, както и по семейни причини. 

 (2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през 

учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната 

учебна година с писмено уведомяване от родителите до директора 

на училището в срок до три дни преди настъпване на 

обстоятелствата, налагащи отсъствието. 
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Акценти от вътрешноинституционалните 

документи 

 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Чл. 106 (3) Когато обстоятелствата, налагащи отсъствието са 

внезапни и непредвидими, родителите уведомяват учителя в 

групата чрез телефонно обаждане или електронно съобщение в 

деня на тяхното настъпване, директора на училището – писмено, в 

деня на тяхното настъпване или най-късно на следващия ден. 

 (4) Извън случаите по ал. 2 и ал. 3 отсъствие на децата от 

подготвителната група е допустимо и за времето на ваканциите, 

определени в училищното образование за съответната година със 

заповед на министъра на образованието и науката. 

 

 

 



Акценти от нормативните документи 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ 

ЗА ДЕЦА 

 Чл. 17 (5) Директорът на училището, в което има подготвителни 

групи за задължителна предучилищна подготовка, ежемесечно 

изпраща на регионалната дирекция за социално подпомагане по 

постоянен адрес на родителите справка по образец 

съгласно приложение № 8 за всяко дете, отсъствало през 

съответния месец повече от 3 дни, за които няма уважителни 

причини. Справката се изпраща за периода 15 септември - 31 май. 

 (6) Справката по ал. 5 се изпраща до 5-о число на следващия 

месец по електронен път и на хартиен носител и се препраща от 

регионалната дирекция за социално подпомагане в срок до 3 дни 

на дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес на 

родителите/настоящ адрес на лицата по § 1, т. 1, буква "б" от 

допълнителните разпоредби на Закона за семейни помощи за деца 

и на лицата с чуждо гражданство и с разрешено продължително, 

дългосрочно или постоянно пребиваване в страната. 

 

 

 



Акценти от нормативните документи 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ 

ЗА ДЕЦА 

 Чл. 17 (7)  За децата по ал. 4 и 5 помощта по чл. 7, ал. 1 и 2 от 

Закона за семейни помощи за деца се спира със заповед на 

директора на дирекция "Социално подпомагане" или 

упълномощено от него длъжностно лице за месеца, посочен в 

справката, и се възобновява от следващия месец, когато 

основанието за спиране не е налице. 

 

 


