
 

   Самостоятелна форма на обучение 

 

Чл. 36.  (1) Самостоятелна 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: 

1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, 

удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска 

комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма; 

2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или 

родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, след решение на експертна комисия, 

създадена към регионалното управление на образованието. 

3. ученици с изявени дарби; 

4. лица, навършили 16 години. 

 (3) Изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение са : 

1. месец ноември – редовна сесия; 

2. месец февруари  – редовна сесия; 

3. месец април – първа поправителна сесия; 

4. месец юли– втора поправителна сесия;  

5. месец септември– допълнителна сесия. 

(4) Редовната сесия се разделя на две сесии, като на всяка от сесиите, учениците имат 

право да се явят на не-повече от 13 изпита за съответния клас. 

(5) Ученикът няма право да се явява на един и същи изпит в двете редовни изпитни 

сесии. 

 (6) Учениците в самостоятелна форма се допускат до изпити само след предварително 

подадено заявление за явяване на изпити. 

 (7) Сроковете за подаване на заявления са:  

1. За  редовна сесия – до 14.10.2022г.; до 16.01.2023г. 

2. За  първа поправителна сесия - до 15.03.2023г.; 

3. За втора поправителна сесия – до 15.06.2023г.; 

4. За допълнителна сесия – до 14.09.2023г. 

(8) Изпитните сесии на учениците от ХIIклас в самостоятелна форма на обучение са : 

1. месец ноември – редовна сесия; 

2. месец февруари  – редовна сесия; 

3. месец април  – първа поправителна сесия; 

4. месец юли– втора поправителна сесия; 

 (9) Учениците от ХIIклас в самостоятелна форма се допускат до изпити само след 

предварително подадено заявление за явяване на изпити. Сроковете за подаване на 

заявления са:  

1. За  редовна сесия – до 14.10.2022г.; до 16.01.2023г. 

2. За  първа поправителна сесия - до 15.03.2023г.; 

3. За втора поправителна сесия – до 15.06.2023г.; 

 

(10) 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, с изключение на учениците по ал. 2, т. 2. 

(10) а. Редовните изпитни сесии за учениците по ал. 2, т. 2 се организират в края на 

всеки учебен срок. 

1. месец януари   и месец юни – редовна сесия; 



2. първа поправителна сесия на  – м. юли 

3. втора поправителна сесия – м. септември   

(10)б. След  редовната  изпитна сесия ученикът има право да се яви на поправителни 

изпити в посочените по ал. 10а, т. 2 и т.3 срокове, само на изпити по учебни предмети, 

по които има слаба оценка на редовната изпитна сесия. 

(11) Учениците по ал. 2, т. 2 се допускат до изпити само след предварително подадено 

заявление за явяване на изпити. Сроковете за подаване на заявления са:  

1. За  редовна сесия – до 15.12.2022г.; 16.05.2023г. 

2. За  първа поправителна сесия – 15.06.2023г. ; 

3. За втора  поправителна сесия  - 15.07.2022г.; 

 

(12) За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната 

комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и 

представител на Агенцията за социално подпомагане, осъществява контрол на всеки 

учебен срок на организацията и начина на провеждане на изпитните сесии и на 

резултатите от тях. 

(13) 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. 

(14) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по 

чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО. 

Чл. 37. Ученик, който се обучава в самостоятелна или индивидуална форма, се отписва 

от училище, ако не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии . 

 


