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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект



З  А  К  О  Н


çà èçìåíåíèå è äîïúëíåíèå íà Çàêîíà çà íàðîäíàòà ïðîñâåòà
(Îáí., ÄÂ, áð. 86 îò 1991 ã.; èçì. è äîï., áð. 90 îò 1996 ã., áð. 36, 124 è 153 îò 1998 ã., áð. 67 è 68 îò 1999 ã., áð. 90 è 95 îò 
2002 ã. è áð. 29, 71, 86 è 114 îò 2003 ã.)




§ 1. Â ÷ë. 7 ñå ñúçäàâà àë. 3:
„(3) Ó÷èëèùíîòî îáó÷åíèå ìîæå äà çàïî÷íå è ïî-êúñíî îò îïðåäåëåíàòà â àë. 2 âúçðàñò ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.”
§ 2. Â ÷ë. 20 ñå ïðàâÿò ñëåäíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ:
1. Â àë. 1 äóìèòå „â ïîäãîòâèòåëíèòå êëàñîâå â ó÷èëèùå” ñå çàìåíÿò ñ „êúì ó÷èëèùàòà”, à ñëåä äóìàòà “òàêñè” ñå äîáàâÿ „çà îáó÷åíèåòî, ñâúðçàíî ñ èçïúëíåíèå íà äúðæàâíîòî îáðàçîâàòåëíî èçèñêâàíå ïî ÷ë. 16, ò. 1”.
2. Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2:
„(2) Çà äåöàòà, çàâúðøèëè ïîäãîòâèòåëíàòà ãðóïà ïî àë. 1, êîèòî íÿìàò ãîòîâíîñò çà ïîñòúïâàíå â ² êëàñ, ñå îðãàíèçèðà îáó÷åíèå â ïîäãîòâèòåëíè êëàñîâå â ó÷èëèùå ïðè óñëîâèÿ è ïî ðåä, îïðåäåëåíè ñ ïðàâèëíèêà çà ïðèëàãàíå íà çàêîíà.”
3. Äîñåãàøíàòà àë. 2 ñòàâà àë. 3.
§ 3. Â ÷ë. 20à, àë. 2 äóìèòå „èëè êëàñ, êúäåòî ñå èçâúðøâà ïîäãîòîâêàòà íà äåöàòà” ñå çàìåíÿò ñ „â äåòñêà ãðàäèíà èëè ó÷èëèùå”.
§ 4. ×ëåí 24 ñå èçìåíÿ òàêà:

„×ë. 24. (1) Ñðåäíî îáðàçîâàíèå ñå ïðèäîáèâà ñëåä óñïåøíî çàâúðøâàíå íà îáó÷åíèåòî â ÕII êëàñ è óñïåøíî ïîëîæåíè äúðæàâíè çðåëîñòíè èçïèòè è ñå óäîñòîâåðÿâà ñ äèïëîìà çà çàâúðøåíî ñðåäíî îáðàçîâàíèå. Äèïëîìàòà å îêîí÷àòåëíà è äàâà ïðàâî çà ïðîäúëæàâàíå íà îáðàçîâàíèåòî èëè çà ïðîôåñèîíàëíî îáó÷åíèå.
(2) Държавните зрелостни изпити по ал. 1 се полагат по учебни предмети, които се изучават в гимназиалния етап по чл. 3, ал. 4  от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(3) Държавните зрелостни изпити по ал. 1 са два, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.
(4) По свое желание ученикът може да положи и трети държавен зрелостен изпит по избран от него учебен предмет от задължителната и задължителноизбираемата общообразователна подготовка.
(5) Държавните зрелостни изпити по ал. 3 се провеждат по учебно-изпитни програми, разработени върху учебното съдържание, изучавано в задължителната подготовка, съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. 
(6) Държавният зрелостен изпит по ал. 4 се провежда по учебно-изпитни програми, разработени върху учебното съдържание, изучавано  в часовете за задължителната и за задължителноизбираемата общообразователна подготовка.
(7) Учебно-изпитните програми по ал. 5 и 6 се приемат с наредба на министъра на образованието и науката.
(8) Държавните зрелостни изпити се полагат при спазване на държавните образователни изисквания към момента на явяването без ограничение за възраст и брой изпитни сесии.
(9) Условията и редът за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити се определят с наредба на министъра на образованието и науката.
(10) Ученик, завършил успешно ХІІ клас, който не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверението по чл. 7, ал. 5 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
(11) В училищата не може повторно да се придобива образование от една и съща степен.”

§ 5. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Учениците могат да се приемат в І, V, VІІ, VІІІ или ІХ клас в  държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 1-8 след проверка на възможностите им в случаите, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката.
(2) Учениците могат да се приемат в VI, VII или VIII клас в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 9 след проверка на възможностите им в случаите, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта.
(3) Учениците могат да се приемат в държавните и общинските училища по чл. 26, ал. 1, т. 10 след проверка на възможностите им в случаите, при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката и министъра на културата.
(4) Условията и редът за прием в училищата по чл. 26, ал. 1, т. 11 се определят с правилника за прилагане на закона.”

§ 6. В § 6а от Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1.  Досегашният текст става ал. 1 и в нея се създава т. 6:
„6. за провеждане на конкурсни изпити за приемане на ученици в профилирани гимназии, в профилирани паралелки в средни общообразователни училища и гимназии, както и в спортни училища, в професионални гимназии и в професионални училища и в паралелки за професионално образование  или професионално обучение в средни общообразователни училища и гимназии.”
2. Създава се ал. 2:
„(2) От таксите по ал. 1, т. 6 се освобождават учениците без родители или  само с един родител.”

§ 7. В § 11 от Преходните и заключителните разпоредби ал. 2 се отменя.



ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 8. Отменя се § 39 от Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 36 от 1998 г.).

§ 9. В Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 90 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 29 и 71 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1. В § 31 от Преходните и заключителните разпоредби  ал. 1 се отменя.
2. В § 34 думите „и наредба по чл. 16, т. 8” се заличават.

§ 10. В  Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (обн., ДВ, бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 90 и 95 от 2002 г. и бр. 29 от 2003 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в ХII клас и успешно положени два държавни зрелостни изпита, като единият от тях е по български език и литература, а вторият се определя по избор на ученика от учебните предмети, изучавани в часовете за задължителната общообразователна подготовка.”;
б) в ал. 3, изречение второ, думите „от задължителната или задължителноизбираемата подготовка, съгласно учебния план на училището” се заменят с „изучаван в часовете от задължителната и задължителноизбираемата общообразователна подготовка”;  
в) алинея 5 се изменя така:
“(5) Ученик, завършил успешно ХII клас, който не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити, по свое желание получава удостоверение за завършен гимназиален етап, което му дава право да продължи с професионално обучение за придобиване на квалификация по професия.”;
г) алинея 6  се отменя.
2. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 2 думите „не могат да бъдат повече от” се заменят със „са”;
б) създава се ал. 4:
“(4) Всяка учебна седмица освен задължителните учебни часове по ал. 2, включва и по един учебен час по учебния предмет “физическо възпитание и спорт”, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито. Включването на този час не се отразява при определяне на съотношението по ал. 3.”
3. Член 20 се изменя така:
“(1) Учениците имат право да завършат обучението си в определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище.
(2) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.”
4. В Преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. (1) Учениците, които завършат успешно обучението си в 
XII клас през учебната 2003 – 2004 г. и през учебната 2004 – 2005 г., придобиват средно образование и получават диплома при условията и по реда на този закон, без да полагат държавните зрелостни изпити по чл. 7.
(2) По свое желание учениците по ал. 1 имат право да положат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на чл. 7.
(3) Учениците, които завършат успешно обучението си в XII клас през учебната 2003 – 2004 г. и през учебната 2004 – 2005 г., не полагат зрелостни изпити, ако такива са предвидени в учебния план на училището, действащ към момента на приемането им.”

§ 11. (1) Учениците, които завършат успешно обучението си в 
XII клас през учебната 2003 – 2004 г. и през учебната 2004 – 2005 г., придобиват средно образование и получават диплома при условията и по реда на този закон, без да полагат държавните зрелостни изпити по чл. 24 от Закона за народната просвета.
(2) По свое желание учениците по ал. 1 имат право да положат държавни зрелостни изпити при условията и по реда на чл. 24 от Закона за народната просвета.
(3) Учениците, които завършат успешно обучението си в XII клас през учебната 2003 – 2004 г. и през учебната 2004 – 2005 г., не полагат зрелостни изпити, ако такива са предвидени в учебния план на училището, действащ към момента на приемането им.
(4) В дипломата за средно образование се вписват като оценки за зрелостни изпити средноаритметичната оценка от годишните оценки по български език и литература и по избран от ученика учебен предмет, изучаван в задължителните учебни часове в гимназиалния етап по чл. 3, ал. 4 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, както и оценките от държавните зрелостни изпити, ако те са положени успешно по реда на ал. 2. 
(5) Лицата, придобили средно образование и получили диплома за завършено средно образование по реда на ал. 1, се ползват с правата на лицата, придобили средно образование и получили диплома по чл. 24, ал. 1 от Закона за народната просвета.
(6) Дипломата на учениците, придобили средно образование по реда на ал. 1, е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

§ 12. (1) В срок една година от влизането в сила на този закон Министерският съвет издава Правилник за прилагане на Закона за народната просвета.
(2) До влизането в сила на правилника по ал. 1 се прилага Правилникът за прилагане на Закона за народната просвета, издаден от министъра на образованието и науката.




Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на …………………… 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.





ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)
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М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за народната просвета



Предложените изменения и допълнения в Закона за народната просвета са продиктувани от динамиката в обществените отношения в областта на образованието и необходимостта от тяхната регламентация.
Ïðîìåíèòå â ÷ë. 20 èìàò çà öåë äà ñå èçáåãíå äâóñìèñëåíîòî òúëêóâàíå íà ïîíÿòèÿòà „ïîäãîòâèòåëåí êëàñ” è „ïîäãîòâèòåëíà ãðóïà”, êàêòî è ñìåñâàíåòî íà îðãàíèçàöèîííèòå ôîðìè ãðóïà è êëàñ ïðè ïðîâåæäàíå íà çàäúëæèòåëíîòî ïðåäó÷èëèùíî âúçïèòàíèå è ïîäãîòîâêà. Ðàçëè÷èåòî â ñúäúðæàíèåòî íà äâåòå ïîíÿòèÿ ïðîèçòè÷à ïðåäè âñè÷êî îò ðàçëè÷íàòà âîäåùà äåéíîñò çà äåöàòà, êîÿòî â ïîäãîòâèòåëíàòà ãðóïà å “èãðàòà”.
Ñúçäàâà ñå íîâà àë. 2, ñ êîÿòî ñå âúâåæäà „ïîäãîòâèòåëåí êëàñ” êàòî îðãàíèçàöèîííà ôîðìà íà ó÷èëèùíî îáó÷åíèå çà äåöà, êîèòî íÿìàò ãîòîâíîñò çà ïîñòúïâàíå â I êëàñ.
Ïðåäëàãàíèòå èçìåíåíèÿ è äîïúëíåíèÿ â ÷ë. 24 îò Çàêîíà çà íàðîäíàòà ïðîñâåòà è â ÷ë. 7 îò Çàêîíà çà ñòåïåíòà íà îáðàçîâàíèå, îáùîîáðàçîâàòåëíèÿ ìèíèìóì è ó÷åáíèÿ ïëàí èìàò çà öåë íåäâóñìèñëåíî äà ñå ðàçãðàíè÷àò ïîíÿòèÿòà „çàâúðøâàíå íà îáó÷åíèåòî” è „ïðèäîáèâàíå íà îáðàçîâàíèå”. 
Понятието “образование” има различни аспекти на своето съдържание – като право на всеки гражданин, като елемент от гражданскоправния статут на физическите лица и др.
Ïîíÿòèåòî „çàâúðøâàíå íà îáó÷åíèåòî” ñëåäâà äà ñå ñâúðçâà ñ óñïåøíîòî ïðèêëþ÷âàíå íà ïðîöåñà íà îáó÷åíèåòî çà ïðèäîáèâàíå íà çíàíèÿ è óìåíèÿ â ñúîòâåòíèÿ êëàñ, åòàï îò ñòåïåíòà èëè ñòåïåí íà îáðàçîâàíèå. Åòî çàùî òîâà ïîíÿòèå ñëåäâà äà ñå ñâúðçâà ñ ïîíÿòèåòî ó÷åáåí ïëàí, ÷èåòî îñíîâíî ïðåäíàçíà÷åíèå å äà ïîñî÷è ðàçïðåäåëåíèåòî íà ó÷åáíèòå ïðåäìåòè ïî êëàñîâå è ðàçïðåäåëåíèåòî íà ó÷åáíîòî âðåìå çà èçó÷àâàíå íà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå ïî òåçè ïðåäìåòè.
“Придобиването на образование” се предхожда от завършване на обучението, но включва и допълнителни условия – да бъде установено по официален начин, че в резултат на обучението са придобити изискуемите от нормативните актове знания и умения. Към настоящия момент съгласно разпоредбата на чл. 24 от Закона за народната просвета, съответно чл. 7 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, формата за тази официална проверка са държавните зрелостни изпити.
Ïîðàäè èçëîæåíîòî ïîíÿòèåòî „ïðèäîáèâàíå íà îáðàçîâàíèå” ñëåäâà äà ñå ñâúðçâà ñ óñïåøíîòî çàâúðøâàíå íà îáó÷åíèåòî è óñïåøíîòî ïîëàãàíå íà äúðæàâíèòå çðåëîñòíè èçïèòè êàòî äâà îòäåëíè åëåìåíòà. Íåîáõîäèìî å òàçè ëîãèêà äà áúäå ÿñíî è íåäâóñìèñëåíî îòðàçåíà è â äâàòà çàêîíà.
Â äîñåãà äåéñòâàùèÿ òåêñò íà ÷ë. 24, àë. 2  îò Çàêîíà çà íàðîäíàòà ïðîñâåòà äúðæàâíèòå çðåëîñòíè èçïèòè íåïðàâèëíî ñå ñâúðçâàò ñ ó÷åáíèÿ ïëàí. Ñúãëàñíî ïîñî÷åíàòà ðàçïîðåäáà äúðæàâíèòå çðåëîñòíè èçïèòè ñà äâà è ñå îïðåäåëÿò ñ ó÷åáíèÿ ïëàí, êîåòî íå ñúîòâåòñòâà íà èçëîæåíàòà ïî-ãîðå ëîãèêà. Ïðàâîòî è çàäúëæåíèåòî çà ïîëàãàíå íà äúðæàâíè çðåëîñòíè èçïèòè êàòî åëåìåíò îò ôàêòè÷åñêèÿ ñúñòàâ îò ïðèäîáèâàíå íà ñðåäíî îáðàçîâàíèå ïðîèçòè÷à ïðÿêî îò çàêîíà, à íå îò ó÷åáíèÿ ïëàí.
Ñ îãëåä íà èçëîæåíîòî è ïðåäâèä íàñòúïèëèòå ïðàâíè ïîñëåäèöè ñå ïðåäëàãà ïðèåìàíåòî íà íîðìè, ñ êîèòî äà ñå îòëîæè ïîëàãàíåòî íà çàäúëæèòåëíè äúðæàâíè çðåëîñòíè èçïèòè çà âèïóñê 2003 - 2004 è 2004 – 2005 ã. êàòî îôèöèàëíà ôîðìà çà óñòàíîâÿâàíå  íà ïðèäîáèòèòå çíàíèÿ è óìåíèÿ îò ó÷åíèöèòå. 
Ïðåäëàãà ñå çà ïîñî÷åíèòå äâà âèïóñêà äà áúäå âúçïðèåòà ïðîöåäóðàòà çà îñâîáîæäàâàíå îò èçïèòè, ïðèëîæåíà çà âèïóñê 2002-2003 ã.
С новия чл. 26а се регламентира възможността учениците да  бъдат приемани в държавните и общинските училища за друг вид обучение след определен клас независимо от завършването на етап или степен след  проверка на възможностите им. 
Целта на новата разпоредба е да осигури възможност на учениците във всеки момент от своето развитие да избират друг вид обучение според интересите и възможностите си.
Въвежда се и законово овластяване на компетентните органи на изпълнителната власт за уреждане в подзаконови нормативни актове на случаите, условията и процедурата за прием в различните видове училища.
Приемът след проверка на възможностите в училищата по 
чл. 26, ал. 1, т. 1-8 се регламентира с наредба на министъра на образованието и науката,  в училищата по т. 9 - с наредба на министъра на образованието и науката и на министъра на спорта, а в училищата по т. 10 - с наредба на министъра на образованието и науката и на министъра на културата.
Създаването на нова ал. 4 в чл. 16 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план цели привеждане на разпоредбата в съответствие със Закона за физическото възпитание и спорта относно броя на учебните часове по физическо възпитание и спорт, включени в една учебна седмица.
Освен посоченото по-горе прецизиране на понятията „завършване на обучението” и „придобиване на образование” предлаганата нова редакция на чл. 20 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план  формулира и правото на учениците да завършат обучението си за придобиване на определен етап от степента на образование по училищния учебен план, по който са започнали да се обучават в същото училище.
Тази редакция на чл. 20 изключва и противоречието с правото на преместване, предвидено в чл. 26, ал. 2 от Закона за народната просвета, което съществува сега.
Ïðåäëàãàíàòà íîâà òî÷êà â § 6à îò Äîïúëíèòåëíèòå ðàçïîðåäáè öåëè îñèãóðÿâàíåòî íà íåîáõîäèìèòå ñðåäñòâà íà ðåãèîíàëíèòå èíñïåêòîðàòè ïî îáðàçîâàíèåòî çà îðãàíèçèðàíå è ïðîâåæäàíå íà êîíêóðñíèòå èçïèòè è çà ïðîâåðêà è îöåíêà íà èçïèòíèòå ðàáîòè.
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