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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

Н А Р О Д Н О  С Ъ Б Р А Н И Е
Проект

З  А  К  О  Н

за изменение и допълнение на Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2 след думата “профилирани” се добавя “и професионални”.

2. Създава се т. 4:

“4. в училища с паралелки за професионално обучение след завършен V²
клас.”

§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

“(4) Лицата, положили успешно държавните зрелостни изпити, могат да
бъдат приети във висшите училища без конкурс.”

2. Досегашните ал. 4, 5 и 6 стават съответно ал. 5, 6 и 7, като в ал. 5 думите
“за завършен последен клас на” се заменят със  “за завършено”.

§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

“(2) Общообразователният минимум за началния и прогимназиалния етап на
основното образование е еднакъв и задължителен за всички училища.”

2. Създават се ал. 3 и 4:

“(3) Общообразователният минимум за гимназиалния етап на средното
образование за всички видове училища включва културно-образователните области по
чл. 10, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 8.

(4) Общообразователният минимум за гимназиалния етап на средното
образование в зависимост от вида на училището и/или профила на паралелката включва
и културно-образователните области по чл. 10, т. 6 и 7.”

§ 4. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 изменя така:

“(3) Задължителноизбираемата подготовка осигурява допълнително обучение
по учебни предмети от културно-образователните области по чл. 10 и/или от
професионалната подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните
възможности на учениците и с възможностите на училището. В
задължителноизбираемата подготовка се включва изучаването на майчиния език и на
религия.”
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2. В ал. 4, изречение първо след думите “области и” се добавя “класни и
извънкласни”.

§ 5. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 съюзът “или” се заменя с “и”.

2. Създава се  т. 5:

“5. обяснителни бележки, които съдържат описание на организацията на
обучението в съответното училище.”

§ 6. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя “за целия етап на обучение”.

2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

“(3) Училищните учебни планове на профилираните гимназии,
профилираните паралелки в средните общообразователни училища, професионалните
гимназии, на училищата по изкуствата и културата и на спортните училища се
разработват въз основа на учебни планове, утвърдени от министъра на образованието и
науката.

(4) Училищните учебни планове се приемат с решение на педагогическия
съвет на училището и се одобряват от:

1. началника на инспектората по образование - за общинските училища и за
държавните училища, които се финансират чрез бюджета на Министерството на
образованието и науката;

2. съответния министър или ръководител на ведомство съгласувано с
министъра на образованието и науката – за държавните училища, които се финансират
чрез бюджета на друго министерство или ведомство.”

3. Създава се ал. 5:

“(5) Условията и редът за включване на нови елементи в учебните планове и
програми и за обучението по тях се определят с наредба на министъра на образованието
и науката.”

§ 7. Член 20 се изменя така:

“Чл. 20. Учениците се обучават и завършват съответната образователна
степен по учебния план, по който са започнали обучението си при постъпването им в
училището.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. За учебната 2002-2003 г. общообразователният минимум се въвежда от І
клас.

§ 9. В чл. 24 от Закона за народната просвета се правят следните изменения и
допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:
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“(4) В случаите, когато не са положени успешно държавните зрелостни
изпити, за придобитото средно образование се издава удостоверение по чл. 7, ал. 5 от
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.”

2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

§ 10. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в “Държавен
вестник”.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2002 г. и
е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)



4

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план

Основната цел на законопроекта е да приведе разпоредбите на Закона за
степента на образование, общообразователния минимум и учебния план в съответствие с
предложенията за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, както и да
отстрани непълнотите и противоречията, констатирани при прилагането му в
училищната практика.

Предложените в законопроекта изменения и допълнения се разделят на
четири групи:

І. Първото предложение е свързано с регламентацията на държавните
зрелостни изпити за завършване на средно образование и документите, с които се
удостоверява придобитото средно образование. Създава се възможност държавните
зрелостни изпити да осигурят прием във висшите училища без полагане на конкурсен
изпит.

ІІ. Във втората група са предложенията, свързани с дефинирането на
общообразователния минимум:

1. Общообразователният минимум се определя като еднакъв и задължителен
за всички училища, които осигуряват придобиване на основно образование.

2. Създава се възможност за гимназиалния етап на средното образование
културно-образователните области “Изкуства” и “Бит и технологии” да се включват в
обхвата на общообразователния минимум в зависимост от вида на училището.

ІІІ. В третата група са предложенията, свързани със
задължителноизбираемата подготовка (ЗИП) и свободноизбираемата подготовка (СИП).

1. Предлага се изучаване на религия в ЗИП.
2. Осигурява се възможност в часовете по СИП да се провеждат кръжоци,

школи, клубове, секции, хорове, дейности, свързани с осигуряване на възможности за
изява на интересите на учениците в свободното им време.

ІV. В четвъртата група са включени предложения, произтичащи от
необходимостта за отстраняване на непълнотите и противоречията, констатирани при
прилагането на закона в училищната практика.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)


