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Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

 
Чл. 185. (1) Дневната форма на обучение се организира за паралелки или групи в учебни 

часове през учебния ден и включва обучението на учениците по учебни предмети или модули. 

 
(2) В дневната форма на обучение се включват и дейностите по целодневна организация на 

учебния ден, спортните дейности и часа на класа. 

 

 
Раздел III. ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

 

 
Чл. 187. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

училището е преустановен, се осъществява, доколкото 

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

информационните и комуникационните технологии. 

(2) Когато поради извънредни обстоятелства, както и в случаите по чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, 

присъственият образователен процес в училището е преустановен само за отделна паралелка, 

след заповед на директора на училището, обучението на учениците в нея се осъществява, 

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

информационните и комуникационните технологии. 

 
(3) По заявление на ученика, подадено при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед 

на директора на училището, при наличие на необходимите технически и технологични 

условия, обучение от разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се 

осъществява и за ученик, записан в дневна, индивидуална или комбинирана форма на 

обучение, който по здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, 

не може да посещава училище. 

 
(4) 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, индивидуална или комбинирана 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. 

 
(5) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 1, 2 и 3 се осъществява от училището, 

в което са записани учениците. 

(6) Обучението от разстояние в електронна среда по ал. 4 се осъществява от училището, в 

което е записан ученикът, а при невъзможност – от друго училище, което предлага такова 

обучение, или от училище по чл. 38, ал. 15 от Наредба №10 от 2016 г. Конкретното училище, 

което ще извърши обучението, се определя от началника на регионалното управление на 

образованието. 

(7) Ученикът самостоятелно си осигурява необходимите технически и технологични условия 

за участието в обучението от разстояние в електронна среда, а когато той е непълнолетен – те 

се осигуряват от родителите му. 

Чл. 188. (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни 

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

 
(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност – несинхронно. 

 

(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове 

включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика. 

(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни 

часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици. 

(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото 

оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от 

разстояние в електронна среда индивидуално или в група. 

Чл.  189. (1)  За обучение от разстояние в електронна среда в случаите по чл.  187, ал. 3 и ал. 4, 

т. 1 и 2 ученикът при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО подава заявление до директора на  

училището. Към заявлението се прилага декларация от родителите за осигурени условия за 

провеждане на обучението и медицински документ. 

 
(2) При възможност училището да осигури обучение от разстояние в електронна среда 

директорът информира родителя за това не по-късно от следващия работен ден след подаване 

на заявлението или в същия срок изпраща   документите на началника на РУО за   проучване 

на възможностите друго училище да осигури обучението. 

(3) Началникът на РУО информира родителя не по-късно от 3 работни дни от датата на 

подаване на заявлението относно възможността за осигуряване на обучението от друго 

училище. 



(4) За включване на ученика в обучение от разстояние в електронна среда директорът на 

училището, в което е записан ученикът, издава заповед. 

(5) Обучението по чл. 187, ал. 3 и 4 се прекратява: 

1. по желание на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО; 

 
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не 

е бил ангажиран с процеса на обучение; 

Чл. 190. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка 

при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава: 

 
1. двадесет минути – в началния етап; 

2. тридесет минути – в прогимназиален етап; 

 
(2) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните 

учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание. 

 
Чл. 191. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от 

разстояние в електронна среда. 

 
(2) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове 

следват утвърденото седмично разписание. 

 
(3) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда директорът оповестява на 

електронната страница на училището график за дистанционните учебни часове и за текущата 

обратна връзка и оценяването. 


