
ОБУЧЕНИЕ за учебната 2022/2023г.

Училищното обучение в 57 Спортно училище „Св.Наум Охридски“ се осъществява в 
дневна, самостоятелна и комбинирана форма и обучение.

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 
образование
Чл. 30. (1) Училищното обучение се осъществява в дневна, самостоятелна и 
комбинирана форма на обучение.
(3) Формите на обучение, които се организират в училище, се приемат от 
педагогическия съвет на училището.
(5) Условията и редът за организиране и провеждане на осъществяваните в училище 
форми на обучение се определят в правилника за дейността на училището и се 
публикуват и на интернет страницата на училището.
Чл. 31. (1) Формата на обучение се избира от ученика при условията на чл. 12, ал. 2 
ЗПУО.
(2) Формата на обучение се препоръчва от екипа за подкрепа за личностно развитие за:
5. ученик, който променя формата на обучение в случаите по чл. 112, ал. 5 ЗПУО;
(3) Учениците се записват в дневна по реда на училищния прием или по реда на 
държавния и допълнителния план-прием
(4) За записване в самостоятелна или комбинирана форма на обучение или за промяна 
на формата на обучение ученикът подава заявление до директора на училището по реда 
на чл. 12, ал. 2 ЗПУО.
(5) Учениците, които желаят да се запишат в самостоятелна или комбинирана форма на 
обучение в паралелките, формирани при условията на държавния или допълнителния 
план-прием, следва да отговарят на изискванията за участие в приема.
(6) За записване на ученика в самостоятелна или комбинирана форма на обучение 
директорът на училището издава заповед.
Чл. 32. (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) Ученици, които се обучават в дневна, 
самостоятелна и комбинирана форма на обучение, могат да променят формата на 
обучението си преди началото на учебната година.
(2) Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебната година, 
когато се преминава:
4. от комбинирана в дневна форма на обучение;
(3) За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.
Чл. 33. (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.
Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) Самостоятелната форма на обучение включва 
самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните 



предмети от училищния учебен план.
(2) Самостоятелната форма на обучение може да се организира за:
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
(3) При самостоятелна форма на обучение се прилага избран от ученика утвърден училищен 
учебен план.
(4) Заявлението за записване в самостоятелна форма на обучение по чл. 31, ал. 4 може да се 
подаде и до 20 учебни дни преди изпитна сесия, определена в правилника за дейността на 
училището.
(5) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, 
чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.
(9) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Учениците по ал. 2, т. 2, които не са положили успешно в 
рамките на една учебна година два и повече изпита за определяне на годишна оценка по 
учебните предмети от училищния учебен план, продължават обучението си при спазване на 
изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за 
личностно развитие.
(10) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 
2, т. 1 ЗПУО.
Чл. 39. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) (1) Комбинираната форма на обучение включва 
обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или 
няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план.
(2) Комбинираната форма на обучение може да се организира за:
2. ученик с изявени дарби;
(3) Комбинираната форма на обучение по ал. 2, т. 1 се осъществява:
6. индивидуалното обучение може да се провежда за не повече от 30 % от броя на 
учебните часове по учебните предмети от съответния учебен план, по който се извършва 
обучението в комбинирана форма;
7. индивидуалният учебен план и индивидуалните учебни програми за комбинирана форма 
на обучение се утвърждават от директора на училището;
(4) (Доп. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) Комбинирана форма на обучение по ал. 2, т. 2 може да се 
осъществява по един или по няколко учебни предмета, по които ученикът е показал трайни 
способности и постижения, надвишаващи постиженията на неговите връстници, 
удостоверени с документи, доказващи класиране на призови места на национални и 
международни състезания и конкурси:
1. екипът за подкрепа за личностно развитие в училището по чл. 188, ал. 1 ЗПУО 
идентифицира силните страни на ученик, показал трайни способности и постижения, 
надвишаващи постиженията на неговите връстници, оценка на индивидуалните му 
потребности и предлага на педагогическия съвет на училището да се обучава в комбинирана 
форма на обучение;
(5) Комбинирана форма на обучение по ал. 2 в спортните училища се организира за ученици, 
които отговарят на критерии, определени от министъра на младежта и спорта:
1. осъществява се индивидуално или в група от ученици от един клас, от един или повече 
видове спорт, които нямат различия в учебния план за съответните паралелки;
2. обучението по спортна подготовка и учебна практика се осъществява 100 % от броя на 
учебните часове по училищния учебен план, а по останалите учебни предмети - по 
индивидуален учебен план;
3. организацията на обучението се определя със заповед на директора на училището в 



началото на учебната година.
НАРЕДБА № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана 
подготовка на учениците в спортните училища (Загл. изм. - ДВ, бр. 54 от 2019 г., в сила 
от 1.09.2019 г.)
Чл. 26. (2) В центровете по ал. 1 се включват ученици, които отговарят на минимум един 
от следните критерии:
1. участие в олимпийски игри;
2. призови класирания от световни първенства: 1-12 място;
3. призови класирания от европейски първенства: 1 - 8 място;
4. първо, второ, трето място от балкански първенства;
5. първо място от държавни първенства.
(3) По изключение, след мотивирано предложение на българските спортни федерации и 
решение на педагогическия съвет на съответното спортно училище, в центъра за подготовка 
на резерв за спорта за високи постижения може да се включат до 3 перспективни ученици 
общо, притежаващи необходимите двигателни качества и специфични показатели по вида 
спорт.
(4) Директорите на държавните спортни училища, съгласувано със спортните клубове и 
българските спортни федерации, предвиждат мерки и дейности за спортно развитие на 
учениците, включени в центровете за подготовка на резерв за спорта за високи постижения. 
Чл. 27. (1) Комбинирана форма на обучение в спортните училища се организира за ученици 
с изявени дарби, отговарящи на критериите по чл. 26, ал. 2.
(2) Председателят на спортния клуб прави мотивирано предложение до директора на 
спортното училище за преминаване в комбинирана форма на обучение на учениците по ал. 
1 до 20 август на текущата година с приложени документи, удостоверяващи класирането.
(3) Изключение от случаите по ал. 1 може да има за ученици с изявени дарби след 
мотивирано предложение до директора на спортното училище от българската спортна 
федерация по съответния вид спорт, внесено в срок до 20 август.


