
ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА, КОЯТО 

КАНДИДАТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ „ДИРЕКТОР“ НА 

ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА Е 

НЕОБХОДИМО ДА ПОЗНАВАТ ПРИ ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ  

 

1. Конституция на Република България 

2. Закон за предучилищното и училищното образование 

3. Закон за професионалното образование и обучение 

4. Закон за обществените поръчки. 

5. Закон за защита на личните данни. 

6. Закон за достъп до обществена информация. 

7. Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито 

имущество. 

8. 3акон за закрила на детето. 

9. 3акон за защита от дискриминация. 

10. Закон за здравето. 

11. Закон за интеграция на хората с увреждания. 

12. Закон за социално подпомагане. 

13. Кодекс на труда.  

14. Кодекс за социално осигуряване. 

15. Административнопроцесуален кодекс. 

16. Етичен кодекс на работещите с деца. 

17. Правилник за създаването. устройството и дейността на обществените съвети 

към детските градини и училищата.  

18. Правилник за прилагане на Закона за защита от дискриминация.  

 

19. Наредба за приобщаващото образование (в сила от 27.10.2017 г., приета с ПМС 

№ 232 от 20.10.2017 г., обн. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 

18 декември 2018г., изм. ДВ. бр.101 от 27 декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 26 

май 2020г.) 

 

20. Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. (приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г., Обн. ДВ. бр.81 от 10 

октомври 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 10 април 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 

декември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 3 май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 

декември 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 7 април 2020г., доп. ДВ. бр.37 от 21 април 

2020г.) 

 

21. Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, 

инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. ( в сила от 27.12.2016 г., приета с ПМС № 365 от 21.12.2016 г.,обн. ДВ. 

бр.103 от 27 Декември 2016г.) 

 

22. Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална 

квалификация „учител“ ( в сила от учебната 2017/2018 година, приета с ПМС № 289 

https://www.riotargovishte.com/files/n%20приобщаващо.rtf


от 07.11.2016 г.,Обн. ДВ. бр.89 от 11 Ноември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.105 от 18 

декември 2018г.) 

 

23. Наредба № 1/16.01.2017 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. ( в 

сила от 01.01.2017 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.10 

от 27 Януари 2017г., изм. ДВ. бр.29 от 7 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 27 април 

2018г.) 

 

24. Наредба № 1/11.04.2003г. за учебно-изпитните програми за държавните 

зрелостни изпити. ( в сила от 22.04.2003 г., издадена от министъра на образованието и 

науката, обн. ДВ. бр.37 от 22 Април 2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1 Юни 2004г., изм. ДВ. 

бр.98 от 5 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 14 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.80 от 12 

Септември 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 9 Септември 2011г.) 

 

25. Наредба № 1/8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение 

чрез работа (дуално обучение). ( в сила от 11.09.2015 г., издадена от министъра на 

образованието и науката, обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.40 

от 15 май 2018г.) 

 

26. Наредба № 1/30 август 2016 г за условията и реда за прием и спортна подготовка 

на учениците в спортните училища. ( в сила от 20.09.2016 г., издадена от министъра 

на младежта и спорта, обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 9 

юли 2019г.) 

 

27. Наредба № 2/13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на 

професионални знания, умения и компетентности. ( в сила от 01.01.2015 г., издадена 

от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.96 от 21 Ноември 2014г.) 

 

28. Наредба № 2/24.01.2017 г. за регистъра на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. ( издадена от министъра на 

образованието и науката, обн. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 2017г.) 

 

29. Наредба № 3/6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на 

лицата, търсещи или получили международна закрила. ( в сила от 21.04.2017 г., 

издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.32 от 21 Април 2017г.) 

 

30. Наредба №3/15 април 2003г. за системата за оценяване. ( отменена с § 6, т. 1 от 

преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 11 от 1 септември 2016 г. за 

оценяване на резултатите от обучението на учениците - ДВ, бр. 74 от 20 септември 2016 

г., в сила от 20.09.2016 г.) - Наредбата продължава да се прилага, с изключение на чл. 

7, ал. 6 и чл. 10, ал. 3, т. 1, 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. 

 

31. Наредба №3/2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни 

изпити. ( в сила от 28.05.2004 г., издадена от Министерството на образованието и 

науката, отменена с § 6, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 

11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците - ДВ, 

бр. 74 от 20 септември 2016 г., в сила от 20.09.2016 г.) - Наредбата продължава да се 



прилага, с изключение на чл. 13а, ал. 1, т. 1, чл. 14, т. 5, чл. 18а, ал. 8, чл. 20, ал. 7 и чл. 

29, 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. 

 

32. Наредба № 3/27 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и 

училищата. (издадена от министъра на здравеопазването , обн. ДВ. бр.38 от 9 Май 

2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г.) 

 

33. Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов 

договор. (издадена от министъра на труда и социалните грижи, обн. ДВ. бр.44 от 25 

Май 1993г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 12 Декември 2017г. 

 

34. Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да 

се заема длъжност на педагогически специалист (загл. изм. - дв, бр. 89 от 2017 г., 

издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г., изм. 

ДВ. бр.89 от 7 Ноември 2017г.) 

 

35. Наредба № 4/20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда. ( в сила от 

01.01.2017 г., издадена от министъра на образованието и науката,обн. ДВ. бр.34 от 28 

Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 19 Септември 2017г., изм. ДВ. бр.8 от 25 януари 

2019г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 януари 2020г.) 

 

36. Наредба №4/30.11.2015 г. за учебния план. ( в сила от 04.12.2015 г., издадена от 

министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г.) 

 

37. Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование. ( в сила от 01.08.2016 

г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2016г., 
изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31 август 2018г., доп. ДВ. бр.72 от 13 септември 2019г.) 

 

38. Наредба №5/30.11.2015 г. за общообразователната подготовка. ( в сила от 

08.12.2015 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.95 от 8 

Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 28 септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 

10 септември 2019г.) 

 

39. Наредба №6/11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език. ( в сила 

от 01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.67 от 

26 Август 2016г.) 

 

40. Наредба №7/11.08.2016 г за профилираната подготовка. ( в сила от 26.08.2016 г., 

издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.67 от 26 Август 2016г., 

изм. ДВ. бр.80 от 28 септември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 септември 2019г.) 

 

41. Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование. ( в сила от 23.08.2016 г., издадена от 

министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.66 от 23 Август 2016г., изм. и доп. 

ДВ. бр.75 от 15 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 15 юни 2018г., изм. и доп. 

ДВ. бр.42 от 28 май 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.74 от 20 септември 2019г., изм. и доп. ДВ. 

бр.26 от 22 март 2020г.) 

 



42. Наредба №9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. ( в сила от 30.08.2016 г., издадена от министъра на 

образованието и науката, обн. ДВ. бр.68 от 30 Август 2016г., изм. ДВ. бр.12 от 3 

Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 

22 януари 2019г.) 

 

43. Наредба № 10/19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала. ( в сила от 22.12.2017 г., издадена от министъра на образованието и науката, 

обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 24 Април 2018г., изм. 

ДВ. бр.26 от 29 март 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.39 от 28 април 2020г.) 

 

44. Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование. ( в сила от 01.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и 

науката, обн. ДВ. бр.73 от 16 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 3 Февруари 

2017г., изм. и доп. ДВ. бр.46 от 9 Юни 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 26 Септември 

2017г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 8 юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 октомври 2018г., 

изм. и доп. ДВ. бр.32 от 16 април 2019г., доп. ДВ. бр.72 от 13 септември 2019г., изм. и 

доп. ДВ. бр.43 от 13 май 2020г.) 

 

45. Наредба № 10/19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване 

на седмичните учебни разписания. ( в сила от 01.09.2014 г., издадена от министъра на 

здравеопазването, обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.31 от 18 Април 

2017г., изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2018г.) 

 

46. Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците. ( в сила от 20.09.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката, 

обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г., 

изм. и доп. ДВ. бр.82 от 5 октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 10 септември 2019г., 

изм. и доп. ДВ. бр.43 от 13 май 2020г.) 

 

47. Наредба № 13/21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. ( в сила от 11.10.2016 г., издадена от министъра на 

образованието и науката, обн. ДВ. бр.80 от 11 Октомври 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 

28 септември 2018г.) 

 

48. Наредба № 14/16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование. ( в сила 

от 01.01.2017 г., издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.95 от 

29 Ноември 2016г.) 

 

49. Наредба № 15/08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и 

училищата. ( издадена от министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.100 от 16 

Декември 2016г.) 

50. Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. ( издадена от 

министъра на образованието и науката, обн. ДВ. бр.61 от 2 август 2019г.) 

51. Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места. ( приета с 

ПМС № 165 от 25.07.2003 г., обн. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 11 

Януари 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., изм. 



ДВ. бр.79 от 6 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 

Януари 2011г., изм. ДВ. бр.62 от 12 Юли 2013г.) 

 

52. Други 


