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Проект!

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

/ обн., ДВ, бр. 86 от 1991., изм. и доп. бр. 90 от 1996 г., бр. 36 от 1998 г., доп. бр. 124 от
1998 г., изм.. бр. 153 от 1998 г.. бр. 67 от 1999 г., доп. бр. 68 от 1999 г., изм. и доп., бр.90

от 2002 г„ бр.95 от 2002 г./

§ I. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:
1.Създават се ал.3,4 и 5:

/З/ Държавният зрелостен изпит по български език и литература се провежда по
учебно-изпитни програми за два равностойни изпитни варианта, разработени върху
учебното съдържание, изучавано в задължителната подготовка съгласно учебния план.
Учениците могат да полагат държавния зрелостен изпит само по избрания от тях
вариант.

/4/ Вторият държавен зрелостен изпит се провежда по учебно-изпитни програми,
разработени върху учебното съдържание, изучавано в задължителната подготовка
съгласно учебния план.

151 Учебно-изпитните програми по ал. З и 4 се приемат с наредба на министъра
на образованието и науката, а за училищата, които се финансират чрез бюджета на друго
министерство или ведомство- след съгласуване със съответния министър или
ръководител на ведомство.

2. Досегашните ал.3, 4 и 5 стават съответно ал.6, 7 и 8.
§ 2. Параграф 31 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
1 . Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал.2 и ал. 3:
"/2/   Учениците, постъпили през учебната 1998/1999 г, в клас с интензивно

изучаване на чужд език с прием след VII клас на профилирани гимназии и профилирани
паралелки в гимназии и в средни общообразователни училища и с прием след VII клас в
професионални гимназии и техникуми, завършват XII клас през учебната 2002 - 2003 г..
придобиват средно образование по реда и условията на този закон, като не полагат
държавните зрелостни изпити по чл.24, ал. 1 и 2.

/З/ Учениците по ал.2 не полагат зрелостните изпити, посочени в учебния план на
училището, действащ към момента на приемането им. По свое желание имат право да
положат държавните зрелостни изпити но чл.24, ал. 1 и 2 ."

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. В чл. 20 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и
учебния план след думата "училището" се добавя "и който учебен план се актуализира
по реда на чл. 13, ал.2.''

§ 4. В § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за степента на
образование, общообразователния минимум и учебния план се правят следните
изменения и допълнения:

1 .Досегашният текст става ал. 1
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2.Създават се ал.2 и 3 :
"/1/ Учениците, които са постъпили през учебната 1998-1999 г. в клас с интензивно

изучаване на чужд език с прием след VII клас на профилирани гимназии, профилирани и
професионални паралелки в гимназии и в средни общообразователни училища и с прием
след VII клас в професионални гимназии и техникуми, завършват XII клас и придобиват
средно образование през учебната 2002 - 2003 г. по реда и условията на този закон, като
не полагат държавните зрелостни изпити по чл.7, ал.1.

/З/ Учениците по ал.2 не полагат зрелостните изпити, посочени в учебния план на
училището, действащ към момента на приемането им. По свое желание имат право да
положат държавните зрелостни изпити по чл.24, ал. 1 и 2 ."

§ 5. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

София, 18.12.2002 г.

Народни представители:  Снежана Гроздилова

Татяна Калканова

Кръстанка Шаклиян

Константин Пенчев

Маргарита Кънева

Христина Петрова

Анелия Атанасова

Пламен Моллов
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МОТИВИ

към Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета

Необходимостта от предлагания законопроект е във връзка със синхронизиране на

законовите и подзаконовите нормативни актове, уреждащи полагането на държавни

зрелостни изпити от учениците, постъпили през учебната 1998-1999 г. в клас с

интензивно изучаване на чужд език и профилирани паралелки в гимназии и средни

общообразователни училища и учениците от общообразователните и професионалните

училища.

В резултат на приетите през 1998 г. и 1999 г. нормативни актове, учениците са

започнали да се обучават по нов учебен план, което е довело до неравнопоставеност

между тези две групи ученици. Това е потвърдено и от Решение № 10271 на ВАС от

18.11.2002 г, съгласно което учениците, постъпили през учебната 1998-1999 г. в клас с

интензивно изучаване на чужд език и профилирани паралелки в гимназии и средни

общообразователни училища, следва да придобият средно образование по реда на

действащите нормативни актове към 1998 г. Учениците, които се обучават в останалите

видове училища по чл. 26 от ЗНП, придобиват средно образование по реда на Закона за

народната просвета (в редакция от 2002 г.).

През 2003 г. учениците от тези две групи следва да завършат средно образование,

но те няма да имат равни права относно начина на придобиването му. За да се избегне

тази неравнопоставеност и с цел спазване на чл. 6. ал. 2 от Конституцията на Република

България, се правят следните изменения и допълнения на Закона за народната просвета

и Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план:

1. В нови ал. 2 и 3 на § 31 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНП се

посочва по изричен начин, че учениците, постъпили през учебната 1998-1999 г. в класа с

интензивно изучаване на чужд език с прием след VII клас, на профилирани гимназии и

профилирани паралелки в гимназии и в СОУ през учебната 2002-2003 г., завършват XII

клас по реда на този закон.

2. Всички ученици, които завършват XII клас през учебната 2002-2003 г., не полагат
държавни зрелостни изпити, както и зрелостни изпити, посочени в учебния план на
училището, действащ към момента на приемането им.

3. С цел гарантиране на правото на учениците да ползват оценката от държавния
зрелостен изпит при кандидатстване във висшите училища, посочено в чл.68, ал.З от
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ЗВО,  се дава възможност на тази група ученици да положат държавни зрелостни изпити
по свое желание.

4. В чл. 24 от Закона за народната просвета се създават нови текстове, в които

изрично се посочват начинът и формата, в която ще се провеждат държавните зрелостни

изпити, а именно върху учебното съдържание, изучавано в задължителната подготовка.

5. Определя се редът, съгласно който се утвърждават учебно-изпитни програми за

държавните зрелостни изпити - с  наредба на министъра на образованието и науката, а за

училищата, финансирани от други ведомства и министерства - съгласувано с техните

ръководители.

6. Правят се съответните изменения в § 2 от Преходните и заключителни

разпоредби на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и

учебния план.

С тези изменения и допълнения в закона се гарантира равнопоставеност на

учениците от всички видове училища, както и да ползват възможностите, които

предоставя полагането на държавни зрелостни изпити.

София, 18.12.2002 г.


