
Списък на нормативните актове за системата на предучилищното и 

училищното образование 

 

Закони 

• ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 

(обн. ДВ. бр.79 от 13.10.2015 г., ..., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18.09.2020 г.) (акт. 

04.05.2022 г.) 

o Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) Обн. ДВ. бр.34 от 3 май 

2022 г. (публ. 04.05.2022 г.) 

o Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование (ДВ, бр. 79 от 2015 г.) 

(обн. ДВ. бр. 82 от 18 септември 2020 г.) (публ. 18.09.2020 г.) 

• Закон за професионалното образование и обучение (Обн. - ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 

г., ..., изм. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г.) (акт. 13.06.2022 г.) 

 

 

Наредби 

• Наредби за изменение и допълнение 

• Отменени наредби 

 

Наредби 2022 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 19 февруари 2020 г. за 

организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация (ДВ, бр. 18 от 2020 г.) (публ. 03.01.2023 г.) 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 09.09.2022 г.) 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план 

(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 09.09.2022 г.) 

• Наредба за изменение на НАРЕДБА № 24 от 5.11.2019 г. за условията и реда за 

организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и 

учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.)  (публ. 01.11.2022 г.) 

• Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда 

(ДВ, бр. 34 от 2017 Г.) (публ. 02.09.2022 г.) 

https://www.mon.bg/upload/30538/Zkn_PedUchObrazovanie-izm04052022.pdf
https://www.mon.bg/upload/30535/izmZkn_PedUchObrazovanie-04052022.pdf
https://www.mon.bg/upload/23943/zkn-izmZakonaPUO-18092020.pdf
https://www.mon.bg/upload/23943/zkn-izmZakonaPUO-18092020.pdf
https://www.mon.bg/upload/31209/zkn_POO_13062022.pdf
https://mon.bg/bg/100802
https://mon.bg/bg/100946
https://mon.bg/upload/34188/izmNaredba-prof-izpiti_03012023.pdf
https://mon.bg/upload/33007/naredba-izmNaredba10-dejnosti.pdf
https://mon.bg/upload/33006/naredba-izmNaredba4-ucheben-plan_09092022.pdf
https://mon.bg/upload/33650/izm-nrdb-trenirovachna-dejonst_01112022.pdf
https://mon.bg/upload/32952/izmNaredba4-2017-zaplashtane_02092022.pdf


• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и 

документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, бр. 66 

от 2016 г.) (публ. 12.08.2022 г.)  

• НАРЕДБА № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността 

"директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и 

училищното образование 

(обн. ДВ. бр.52 от 5 юли 2022 г.) В сила от 05.07.2022 г. (публ. 05.07.2022 г., акт. 

05.07.2022 г.) 

Спряно изпълнение. Виж Определение от 10 август 2022 г. по административно дело № 

7094 от 2022 г. на ВАС - ДВ, бр. 71 от 2 септември 2022 г., в сила от 02.09.2022 г. 

• НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) 

• Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на труда 

(ДВ, бр. 34 от 2017 г.) 

• НАРЕДБА за изменение на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на 

труда (публ. 04.05.2022 г.) 

• Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за 

предучилищното образование (публ. 15.02.2022 г.) 

Наредби 2021 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2020 г. за организацията 

и провеждането на изпитите за придобиване на професионална 

квалификация (публ. 03.12.2021 г.) 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти (ДВ, бр. 61 от 2019 г.) 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.) 

•    НАРЕДБА № 18 от 9 септември 2021 г. за инспектирането на детските градини 

и училищата (публ. 17.09.2021 г.) (обн. ДВ. бр.77 от 16 септември 2021 г.) 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация 

на дейностите в училищното образование (ДВ, бр. 73 от 2016 г.) (публ. 

13.09.2021 г.) 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за 

https://mon.bg/upload/32703/izmNaredba8_120802022.pdf
https://mon.bg/upload/32959/naredba16-2022-konkursi-direktori_izm0922_05092022.pdf
https://mon.bg/upload/32959/naredba16-2022-konkursi-direktori_izm0922_05092022.pdf
https://mon.bg/upload/32959/naredba16-2022-konkursi-direktori_izm0922_05092022.pdf
https://www.mon.bg/upload/31300/izmNaredba11-ocenjavane_17062022.pdf
https://www.mon.bg/upload/30571/izmNaredba-2017_zaplashtane_10052022.pdf
https://www.mon.bg/upload/30519/izmNaredba4_april22_03052022.pdf
https://mon.bg/upload/30464/izmNaredba10_26042022.pdf
https://mon.bg/upload/29677/nrdb_izm-nrdb5-2016_15022022.pdf
https://mon.bg/upload/28895/nrdb-izmNrdb1-izpiti-prof-03122021.pdf
https://mon.bg/upload/27983/izmNaredba15-2019_24092021.pdf
https://mon.bg/upload/27984/izmNaredba11-2016_24092021.pdf
https://mon.bg/upload/27900/nrdb18-2021_inspektirane_170921.pdf
https://mon.bg/upload/27900/nrdb18-2021_inspektirane_170921.pdf
https://mon.bg/upload/27720/izm_nrdb10-2016_dejnosti-uchObr_izm10092021_130921.pdf
https://mon.bg/upload/27715/izm-nrdb5-2015_preduchilishtoObr_izm10092021.pdf


предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) (публ. 13.09.2021 г.) 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2016 г. за информацията 

и документите за системата на предучилищното и училищното образование (ДВ, 

бр. 66 от 2016 г.) (публ. 10.09.2021 г.) 

В сила от 10.09.2021 г. 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план 

(ДВ, бр. 94 от 2015 г.) (публ. 10.09.2021 г.) 

В сила от учебната 2021 - 2022 година 

• Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 05.11.2019 г. за 

условията и реда за организиране и провеждане на тренировъчна и състезателна 

дейност на децата и учениците извън учебния план (ДВ, бр. 90 от 2019 г.) 

• НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от 

държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за 

отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или 

общински детски градини или училища поради липса на свободни места 

(обн. ДВ. бр.20 от 9.03.2021 г.) (публ. 17.03.2021 г.) 

 

Наредби 2020 

•    Наредба № 24 от 10 септември 2020 г. за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие 

(обн. ДВ. бр. 84 от 29.09.2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.) 

• НАРЕДБА № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за 

придобиване на професионална квалификация 

(обн. - ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г.,..., изм. и доп. ДВ. бр.102 от 23.12.2022 г.) 

(публ. 09.01.2023 г.) 

  

Наредби 2019 

• НАРЕДБА № 24 от 05.11.2019 г. за условията и реда за организиране и 

провеждане на тренировъчна и състезателна дейност на децата и учениците 

извън учебния план (обн. - ДВ, бр. 90 от 15.11.2019 г., в сила от 15.11.2019 

г.) (публ. 19.11.2019, акт. 05.08.2022 г.) 

Тази наредба отменя Наредба № 3 от 2014 г. за организиране на 

извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (ДВ, бр. 47 от 2014 г.). 

https://mon.bg/upload/27703/izm-nrdb8-2016_dokumenti_10092021.pdf
https://mon.bg/upload/27705/izm-nrdb4-2015_ucheben-plan_10092021.pdf
https://mon.bg/upload/26297/izmN-24-2019_trenirovachna-dejnost.pdf
https://mon.bg/upload/25636/naredba-kompensirane_DG_170321.pdf
https://mon.bg/upload/25636/naredba-kompensirane_DG_170321.pdf
https://mon.bg/upload/25636/naredba-kompensirane_DG_170321.pdf
https://mon.bg/upload/25636/naredba-kompensirane_DG_170321.pdf
https://mon.bg/upload/24020/nrdb24-fiz-sreda-092020.pdf
https://mon.bg/upload/24020/nrdb24-fiz-sreda-092020.pdf
https://mon.bg/upload/24020/nrdb24-fiz-sreda-092020.pdf
https://mon.bg/upload/34217/nrdb1-2020-prof-izpiti_akt122022_09012023.pdf
https://mon.bg/upload/34217/nrdb1-2020-prof-izpiti_akt122022_09012023.pdf
https://mon.bg/upload/32600/nrdb24-sport_05082022.pdf
https://mon.bg/upload/32600/nrdb24-sport_05082022.pdf
https://mon.bg/upload/32600/nrdb24-sport_05082022.pdf


• Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 1997 г. за организиране и провеждане на 

детски и ученически отдих и туризъм (обн. - ДВ, бр. 86 от 01.11.2019 г.) (публ. 

05.11.2019) 

•  НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти (oбн., ДВ, бр. 61 

от 2.08.2019 г., в сила от 2.08.2019 г.) (акт. 05.07.2022 г.) 

ОТМЕНЯ Наредба № 12 от 2016 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти (12.08.2019 г.) 

• Наредба № 8121з-194 от 21 февруари 2019 г. за определяне на реда за 

взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните 

произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване 

и намаляване на последствията 

 

Наредби 2018 

• НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на 

лица, навършили 16 години 

(обн. - ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 

01.10.2019 г.) (публ. 01.10.2019) 

 

 

Наредби 2017 

•   НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и 

учебните помагала (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г., ... 

изм. и доп., бр. 39 от 28.04.2020 г., в сила от 28.04.2020 г.)  (публ. 13.05.2020 г.) 

• НАРЕДБА за приобщаващото образование (обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в 

сила от 27.10.2017 г.; ...; изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27 октомври 2020 г.) (акт. 

04.11.2021 г.) 

Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. 

• Наредба за отменяне 

на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите (ДВ, 

бр. 100 от 2016 г.), 

на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя 

на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена (ДВ, бр. 4 от 2001 г.) 

https://mon.bg/upload/21162/otmenitelna-nrdb-uchenicheksi-otdih_011119.pdf
https://mon.bg/upload/21162/otmenitelna-nrdb-uchenicheksi-otdih_011119.pdf
https://mon.bg/upload/31610/nrdb15-2019_statut_uchiteli-izm05072022.pdf
https://mon.bg/upload/31610/nrdb15-2019_statut_uchiteli-izm05072022.pdf
https://mon.bg/upload/18882/nrdb8121_210219_PTP_s_detsa.pdf
https://mon.bg/upload/18882/nrdb8121_210219_PTP_s_detsa.pdf
https://mon.bg/upload/18882/nrdb8121_210219_PTP_s_detsa.pdf
https://mon.bg/upload/18882/nrdb8121_210219_PTP_s_detsa.pdf
https://mon.bg/upload/20827/nrdb2-dok-prof-obuchenie16g_izm011019.pdf
https://mon.bg/upload/20827/nrdb2-dok-prof-obuchenie16g_izm011019.pdf
https://mon.bg/upload/22629/nrdb10_uchebnici_izm042020.pdf
https://mon.bg/upload/22629/nrdb10_uchebnici_izm042020.pdf
https://mon.bg/upload/28504/nrdb-priobshtavashto_04112021.pdf
https://mon.bg/upload/24138/nrdb-otmenja-3nrdb-15122017.pdf


и на Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални 

образователни потребности и/или с хронични заболявания (ДВ, бр. 11 от 2009 г.) 

(обн. ДВ. бр.100 от 15 декември 2017 г.)         

• НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование (обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., ... изм. и доп. ДВ. 

бр.13 от 16.02.2021 г.) (актуализирана 01.02.2022 г.) 

Приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г. 

• Заповед № РД09-5426/13.10.2017 г. за утвърждаване на образец на заявление за 

включване в системата на държавно финансиране съгласно чл. 98, ал. 2 

• Заявление за включване в системата на държавно финансиране 

• Приложение № 8 към чл. 118, ал. 2, т. 1 - Справка за планираните средства за 

финансиране на разходите за бюджетната година 

•  НАРЕДБА № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда 

(обн. ДВ. бр.34 от 28 април 2017 г., изм. и доп..., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 12 

февруари 2021 г.) (публ. 2017 г., акт. 02.09.2022 г.) 

Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в 

звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 

от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на 

числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 

г.). 

• НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на 

лицата, търсещи или получили международна закрила (Обн. - ДВ, бр. 32 от 

21.04.2017 г., в сила от 21.04.2017 г. ) Отменя Наредба № 3 от 2000 г. за реда за 

приемане на бежанци в държавните и общинските училища на Република 

България (ДВ, бр. 74 от 2000 г.) 

• Заявление за прием в образователната система (публ. 04.03.2022 г.) 

•  

• НАРЕДБА № 2 от 24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.) 

• НАРЕДБА № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на 

транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите 

специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование 

(Обн. - ДВ, бр. 10 от 27.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм., бр. 29 от 

https://mon.bg/upload/29527/nrdb-finansirane_izm250122.pdf
https://mon.bg/upload/29527/nrdb-finansirane_izm250122.pdf
https://mon.bg/upload/4150/zap5426_131017_obrazec_finansirane.pdf
https://mon.bg/upload/4150/zap5426_131017_obrazec_finansirane.pdf
https://mon.bg/upload/4151/zajavlenie_nrdb_finansirane.docx
https://mon.bg/upload/4152/pril8_al2_t1_DOS_finansirane.docx
https://mon.bg/upload/4152/pril8_al2_t1_DOS_finansirane.docx
https://mon.bg/upload/32956/nrdb4-2017-zaplashtane_izm092022_02092022.pdf
https://mon.bg/upload/4160/nrdb3_2017_obuchenie.pdf
https://mon.bg/upload/4160/nrdb3_2017_obuchenie.pdf
https://mon.bg/upload/29927/pril1-priem-tarseshti-zakrila.docx
https://mon.bg/upload/4161/nrdb2_register_institutsii_24012017.pdf
https://mon.bg/upload/4161/nrdb2_register_institutsii_24012017.pdf
https://mon.bg/upload/15109/naredba1_2017_transport_270418.pdf
https://mon.bg/upload/15109/naredba1_2017_transport_270418.pdf
https://mon.bg/upload/15109/naredba1_2017_transport_270418.pdf
https://mon.bg/upload/15109/naredba1_2017_transport_270418.pdf


07.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 

01.01.2018 г) Отменя Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за 

възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в 

детските градини, училищата и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 46 от 2014 г.; 

изм., бр. 13 от 2015 г.) 

Наредби 2016 

• НАРЕДБА за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование (Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.) 

• НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование (обн., 

ДВ, бр. 95 от 29.11.2016 г., в сила от 1.01.2017) отменя Наредба № 1 от 2012 г. за 

представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските       

• НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална 

квалификация „учител" (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 

2017/2018 година; ...; изм. и доп. ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г.) (акт. 05.02.2021 г.) 

•        

НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 
(обн., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.,...) (публ. 14.05.2020 г., акт 

17.06.2022 г.) 

Тази наредба отменя: 1. Наредба № 3 от 2003 г. за системата за оценяване (Отм., ДВ, 

бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага 

през учебната 2016 - 2017 г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 

2019 - 2020 г. и през учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и 

заключителните разпоредби на ЗПУО 2. Наредба № 3 от 2004 г. за организацията и 

провеждането на държавните зрелостни изпити (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в 

сила от 20.09.2016 г.). Наредбата продължава да се прилага през учебната 2016 - 2017 

г., учебната 2017 - 2018 г., учебната 2018 - 2019 г., учебната 2019 - 2020 г. и през 

учебната 2020 - 2021 г. за учениците по § 24, ал. 2 от преходните и заключителните 

разпоредби на ЗПУО 3. Наредба № 2 от 2003 г. за признаване на завършени етапи на 

училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по 

документи, издадени от училища на чужди държави (Отм., ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в 

сила от 20.09.2016 г.). 

•    

https://mon.bg/upload/4165/nrdb_patuvane_2016.pdf
https://mon.bg/upload/4165/nrdb_patuvane_2016.pdf
https://mon.bg/upload/4165/nrdb_patuvane_2016.pdf
https://mon.bg/upload/4167/nrdb14_161116_obleklo.pdf
https://mon.bg/upload/4167/nrdb14_161116_obleklo.pdf
https://mon.bg/upload/25218/nrdb-kvalifikacia-uchitel_050221.pdf
https://mon.bg/upload/25218/nrdb-kvalifikacia-uchitel_050221.pdf
https://www.mon.bg/upload/31301/nrbd11-2016_ocenjavane_izm17062022.pdf


НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование 

(обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., сила от 1.09.2016 г.,..., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) 

(последно акт. 09.09.2022 г.)  

•      

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование 

(обн. ДВ. бр.68 от 30.08.2016 г.,  в сила от 30.08.2016 г.; ..., изм. и доп. ДВ. бр.87 от 

9.10.2020 г.) (акт. 12.10.2020 г.)  

Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и 

закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., 

бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.). 

•      

НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование 

(обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г., ..., изм. и доп., бр. 65 от 12.08.2022 г., 

в сила от началото на учебната 2022/2023 година) (публ. 2016 г., акт. 15.08.2022 г.) 
 

Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната 

просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.) 

•      

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка (публ. 29.09.2020 г.) 

(обн. ДВ. бр.67 от 26.08.2016 г., изм. ДВ. бр.80 от 28.09.2018 г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 

10.09.2019 г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 11.09.2020 г.) (публ. 29.09.2020 г.) 

•      

НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език  

(обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.) Тази наредба влиза в сила от 1 

септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския 

книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.) 

•      

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (акт. 15.02.2022 г.) 

(Обн., ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 1.08.2016 г., ..., ) 

Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за 

предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 

от 2005 г.) 

Наредби 2015 г. 

•      

https://mon.bg/upload/33008/nrdb10-2016_dejnosti-uchObr_izm26082022_09092022.pdf
https://mon.bg/upload/24148/nrdb9-2016-institucii_izm102020.pdf
https://mon.bg/upload/24148/nrdb9-2016-institucii_izm102020.pdf
https://www.mon.bg/upload/32722/nrdb8-2016_dokumenti_15082022.pdf
https://www.mon.bg/upload/32722/nrdb8-2016_dokumenti_15082022.pdf
https://mon.bg/upload/24016/ndrb-PP-izm092020.pdf
https://mon.bg/upload/4179/naredba_6_11.08.2016_bg_ezik.pdf
https://mon.bg/upload/29678/nrdb5-2016_PreducilisnotoObr_izm11022022.pdf


НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка 

(обн. ДВ. бр.95 от 8.12.2015 г.,в сила от 08.12.2015 г.;.... изм. и доп. ДВ. бр.79 

от 8.09.2020 г.) (акт. 07.10.2020 г.) 

Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО 

и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание. 

•      

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план (обн. ДВ. бр.94 от 4.12.2015 г., ...изм. и 

доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) (акт. 31.08.2022 г.) 

Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя 

Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на 

общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. 

• НАРЕДБА № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, 

разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за 

финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или 

художественотворческа дейност (Обн. - ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 

04.12.2015 г.) Наредбата се издава на основание чл. 91а, ал. 2 от ЗВО и отменя 

Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и 

разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата 

на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, 

бр. 73 от 2003 г.) 

• НАРЕДБА № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение 

чрез работа (дуална система на обучение) 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 40 от 2018 г., в сила от 15.05.2018 г.) (Обн. - ДВ, бр. 70 от 

11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 

15.05.2018 г.) 

 

Правилници 

• Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на 

образованието (обн. ДВ. бр.13 от 7.02.2017 г., ... изм. и доп. ДВ. бр.93 от 9 ноември 

2021 г.) (акт. 11.11.2021 г.) 

o Правилник за изменение на Правилника за устройството и функциите на 

Регионалните управления на образованието (обн. ДВ. бр.93 от 9 ноември 

2021 г.) (публ. 11.11.2021 г.) 

o Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и 

функциите на регионалните управления на образованието (обн. ДВ. бр.109 

https://mon.bg/upload/24101/nrdb5-2015_OPP_izm102020.pdf
https://mon.bg/upload/32936/nrdb4-2015_izm2022-ucheben-plan-31082022.pdf
https://mon.bg/upload/4184/nrdb3_2015_nauchna_hud_tvorcheska_dejnost.pdf
https://mon.bg/upload/4184/nrdb3_2015_nauchna_hud_tvorcheska_dejnost.pdf
https://mon.bg/upload/4184/nrdb3_2015_nauchna_hud_tvorcheska_dejnost.pdf
https://mon.bg/upload/4184/nrdb3_2015_nauchna_hud_tvorcheska_dejnost.pdf
https://mon.bg/upload/15707/nrdb1_08092015_dualno_150518.pdf
https://mon.bg/upload/15707/nrdb1_08092015_dualno_150518.pdf
https://mon.bg/upload/28603/prvilnk_RUO_izm11112021.pdf
https://mon.bg/upload/28603/prvilnk_RUO_izm11112021.pdf
https://mon.bg/upload/28604/izm-prvlnk_RUO_111121.pdf
https://mon.bg/upload/28604/izm-prvlnk_RUO_111121.pdf
https://mon.bg/upload/24766/izmPrvlnk-RUO_04012021.pdf
https://mon.bg/upload/24766/izmPrvlnk-RUO_04012021.pdf


от 22 декември 2020 г.) (публ. 04.01.2021 г.) 

 

• ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените 

съвети към детските градини и училищата (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) 

 

Решения и Постановления 

 

https://mon.bg/upload/4258/pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016.pdf
https://mon.bg/upload/4258/pravilnik_obshtestveni_saveti_27092016.pdf
https://mon.bg/bg/58

