
ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОРЕС ЗА ОТДЕЛЕН УЧЕНИК 

 
Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик в условията на 
епидемична обстановка се допуска в съответствие с чл. 115а, ал. 3 и ал. 4 от ЗПУО, както следва:  

• по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на директора на 
училището, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучение от 
разстояние в електронна среда за не повече от 30 учебни дни може да се осъществява за ученик, 
записан в дневна, вечерна, задочна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, който по 
здравословни или други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава 
училище;  

• 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, за малолетните ученици – по избор на родителите, а за непълнолетните 
– от учениците със съгласието на техните родители и след разрешение на началника на Регионалното 
управление на образованието. Началникът на РУО разрешава ОРЕС по избор на ученика или на 
родителите въз основа на информация за предходната учебна година и до момента от директора на 
училището за успеха, отсъствията и ангажираността на ученика.  
Обучението от разстояние в електронна среда в горепосочените случаи се осъществява от училището, 
в което е записан ученикът, а при невъзможност - от друго училище, което предлага такова обучение. 
Във втория случай училището се определя от началника на РУО. Ученикът самостоятелно си 
осигурява необходимите технически и технологични условия за участие в ОРЕС, а когато той е 
непълнолетен - те се осигуряват от родителите му, като към заявлението се прилага и декларация  от 
родителите за осигурени условия за провеждане на обучението.   

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 
самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.  

Когато ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна среда, му се поставят отсъствия в 
съответствие с чл. 61 от Наредбата за приобщаващо образование. В случай че ученикът се обучава 
несинхронно от разстояние в електронна среда и учителят установи, че в процеса на взаимодействие 
и обратна връзка за резултатите от обучението и оценяването по учебния предмет ученикът не 
участва, му се поставя отсъствие за съответния учебен предмет от графика за деня.   

 

  

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, 

Във връзка с пропуски, установени в изпратените до 9. ФЕГ  документи, необходими за 

издаване на разрешение за обучение от разстояние в електронна среда за отделен ученик е 

необходимо да представите следните документи: 

І. За разрешение от директора за обучение от разстояние в електронна среда за не повече 

от 30 учебни дни (чл.115а, ал.3 от ЗПУО):  
1 Заявление при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО*, което се подава до директора 

на училището (Приложение 1/Приложение 2) по причини, удостоверени с документи 

2. Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението. 

(Приложение 5) 



 

ІІ. За разрешение чрез директора на 9. ФЕГ до началника на РУО – София-град за 

обучение от разстояние в електронна среда за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до 

края на извънредната епидемична обстановка (чл.115а, ал.4 от ЗПУО): 
 

1. Съгласно чл. 40д от Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на 
образованието и науката за организацията на дейностите в училищното образование, 
когато обучението от разстояние в електронна среда е по избор на ученика или родителя при 

условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО *, следва да  предоставите: 

1.1 Заявление при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО*, което се подава чрез 

директора на училището до началника на РУО – София-град. (Приложение 3/Приложение 4) 

1.2. Декларация от родителите за осигурени условия за провеждане на обучението. 

(Приложение 5) 

Училището прилага и: 

1.3.Информация от директора на училището за успеха, отсъствията и 

ангажираността на ученика в процеса на обучение за предходната учебна година и до момента, 

ако ученикът се е обучавал в същото училище. 

  

На заявлението и декларацията следва да се изискат име, фамилия и подпис на 

двамата родители. 

 

  

  
 


