
ОБУЧЕНИЕ  ОТ  РАЗСТОЯНИЕ  В  ЕЛЕКТРОННА  СРЕДА 

Съгласно чл. 48 и чл. 48а от правилника за дейността на 203 ПЕГ и чл. 115а и чл. 116 от 

ЗПУО 

 

Чл. 48. (1) Организацията на обучението в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и 

комбинирана форма на обучение, както и обучението от разстояние в електронна среда и 

условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния 

образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.  

(2) Оценяването в различните форми на обучение се извършва при условията и по реда на 

държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците. 

Чл. 48а. (1) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият образователен процес в 

училището е преустановен, както и в случаите по чл. 105, ал.5 от ЗПУО, присъственият 

образователен процес в училището е преустановен само за една или повече определени паралелки, 

след заповед на директора на училището, обучението на учениците в нея се осъществява, 

доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии.  

(2) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) Когато поради извънредни обстоятелства присъственият 

образователен процес в училището е преустановен, както и в случаите по ал. 1, 3 и 5 от чл.105 на 

ЗПУО, дните са учебни, ако са създадени условия за обучение на учениците от разстояние в 

електронна среда при условията и по реда на чл. 115а, ал. 1, 4 и 5 от ЗПУО. 

(3) В иновативни училища като елемент на иновация по отношение на организацията, свързана с 

подобряване на качеството и с повишаване на резултатите от обучението, се допуска 

присъственото обучение в училището за учениците от V до XII клас в дневна, комбинирана форма, 

както и по чл. 108, ал. 5, т. 1 от ЗПУО да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в 

електронна среда, но за не повече от 20 на сто от задължителните и/или избираемите учебни 

часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо. 

(4) 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 и за ученик, 

записан в дневна, индивидуална или комбинирана форма на обучение, който по здравословни или 

други уважителни причини, удостоверени с документ, не може да посещава училище. 

(5) При обявена извънредна епидемична обстановка, 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 или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след разрешение на 

началника на регионалното управление на образованието. 

(6) В случаите по ал. 5, т. 1 - 3, когато училището не може да осигури провеждането на 

дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда могат да 

се предоставят от друго, определено от регионалното управление на образованието училище, 

което предлага такова обучение или организира дистанционна форма на обучение. 

(7) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. 

(8) Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на 

уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата 

преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и 

заплащането на труда. 

 

 

 



 

Преминаване на ученик в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) 

Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов - ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Закона за 

предучилищното и училищното образование 

Преминаването на отделен ученик в ОРЕС по негов избор / избор на родител е възможно: 

1. До 30 учебни дни - по избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и след заповед на директора на училището, 

при наличие на необходимите технически и технологични средства. 

2. Над 30 учебни дни - при обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият 

образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите 

технически и технологични средства, до края на извънредната епидемична обстановка в 

следните случаи: 

 

2.1. Ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, 

присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му; 

 

2.2. 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; 

 

2.3. По избор на ученика при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на 

регионалното управление на образованието. 

Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, 

самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. В 203 ПЕГ то 

се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Microsoft Teams. 

Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител. 

 

По посочените учебни предмети, изучавани в ОРЕС, на ученика се поставят оценки. Пишат му се 

отсъствия, когато не се включва в часа. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.  

  

Необходими документи :  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ДО 14 г. ВЪЗРАСТ) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В 

ЕЛЕКТРОННА СРЕДА (ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 14 ДО 18 г. ВЪЗРАСТ) 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛЯ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИК ОТ 

РАЗСТОЯЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА 

Документите могат да се изпратят подписани с ел. подпис или с химикал и сканирани на e-mail-а 

на училището. 

 

https://119su.bg/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A1-1.doc
https://119su.bg/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A1-1.doc
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19Zo9TkTuOGFZf34P9hGIgQmHvtmq-CeH
https://drive.google.com/uc?export=download&id=19Zo9TkTuOGFZf34P9hGIgQmHvtmq-CeH
https://119su.bg/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A1-2.doc
https://119su.bg/sites/default/files/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A1-2.doc
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Sq5g_2MgQ3POoBpHpf2JUpAuJxJA4CE_
https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Sq5g_2MgQ3POoBpHpf2JUpAuJxJA4CE_

