
ОТСЪСТВИЯТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ:  

ПРАВИЛА, СРОКОВЕ, 

ОТГОВОРНОСТИ И 

ДОКУМЕНТИ 



Акценти от нормативните документи и 

вътрешноинституционални документи 

 ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ, Обн. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 

2016г. 

 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 

СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 

 

 

 

 



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. 172. (1) Учениците имат следните задължения: 

 1. да присъстват и да участват в учебните часове и занимания; 

 10. да спазват правилника за дейността на институцията; 

 (2) Правилникът за дейността на институцията може да предвиди и 

други права и задължения за децата и учениците, доколкото те не 

противоречат на този закон. 

 

 

 



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 ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 54. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни 

причини в следните случаи: 

 1. по медицински причини - след представяне на медицински 

документ, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или 

специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска 

помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична 

помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от 

извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и 

поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и 

след потвърждение от родителя, представителя на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в 

телефонен разговор; 

 

 



Акценти от нормативните документи 

 НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 54. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни 

причини в следните случаи: 

 2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното 

образование - при представяне на документ от спортния клуб, в 

който ученикът членува, от организаторите на състезания, 

конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и 

други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето 

или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или 

в телефонен разговор; 

 

 

 



Акценти от нормативните документи 

 НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 54. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни 

причини в следните случаи: 

 3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на 

директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба 

от родителя, представителя на детето или лицето, което полага 

грижи за детето, в която подробно се описват причините, 

налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че 

молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, 

родителят, представителят на детето или лицето, което полага 

грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор 

класния ръководител и подава молбата след направеното 

отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на 

ученика в училище; 

 

 

 



Акценти от нормативните документи 

 НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 54. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни 

причини в следните случаи: 

 4. до 7 учебни дни в една учебна година с разрешение на 

директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба 

от родителя, представителя на детето или лицето, което полага 

грижи за детето, в която подробно се описват причините за 

отсъствието, и след решение на педагогическия съвет. 

 

 

 



Акценти от нормативните документи 

 НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 54. (2) В случай че родителят, представителят на детето или 

лицето, което полага грижи за детето, ще отсъства от настоящия 

си адрес за срок, по-голям от един месец, той уведомява писмено 

директора на училището, като посочва лице, което ще контактува 

с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, 

свързани с училищното образование, с изключение на отписването 

на ученика от училището или промяната на формата на обучение 

на ученика. 

 

 

 



Акценти от нормативните документи 

 НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Чл. 53. (1) Когато ученикът отсъства от училище един учебен ден и 

отсъствието не е по някоя от уважителните причини, определени в 

чл. 54, класният ръководител е длъжен да уведоми родителя, 

представителя на детето или лицето, което полага грижи за 

детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с 

него възможностите за отстраняване на причините за отсъствията. 

 (2) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на 

класа, а в края на всеки учебен срок се вписва в ученическата 

книжка на ученика. 

 

 

 



Акценти от вътрешноинституционални 

документи 

 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Чл. 197 (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни 

причини в следните случаи:  

 1. по медицински причини – при представяне на медицински 

документ и след писмено потвърждение от 

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 

детето, чрез вписване на име, презиме, фамилия и полагане на 

подпис върху медицинския документ. Медицинският документ се 

заверява от медицинското лице в училище във време извън 

учебните часове;  

 

 

 



Акценти от вътрешноинституционални 

документи 

 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Чл. 197 (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни 

причини в следните случаи:  

 2. поради наложително участие в друга дейност – при представяне 

на документ от спортния клуб, в който членува, от организаторите 

на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 

спектакли, изложби и други, и след писмено потвърждение от 

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 

детето, чрез вписване на име, презиме, фамилия и полагане на 

подпис върху документа;  

 

 

 



Акценти от вътрешноинституционални 

документи 

 ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 Чл. 197 (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни 

причини в следните случаи:  

 3. до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора на 

училището въз основа на писмена молба от 

родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за 

детето;  

 4. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на 

училището въз основа на решение на Педагогическия съвет - 

молба 
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Акценти от нормативните документи 

 ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ 

ЗА ДЕЦА 

 Чл. 17. (4) Директорът на училището ежемесечно изпраща на 

регионалната дирекция за социално подпомагане по постоянен 

адрес на родителите справка по образец съгласно приложение № 

4 за всеки ученик, отсъствал през съответния месец 5 учебни 

часа, за които няма уважителни причини 

 (6) Справката по ал. 4 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 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. 

 

 

 


