
 
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,  
 
Във връзка с промени в нормативната уредба, моля имайте предвид 

условията, при които отсъствията на учениците се признават за 
направени по уважителни причини. 

 
Съгласно чл. 61, ал. 1 на Наредба за приобщаващото образование 

(последна актуализация в ДВ № 86 от 27. 10. 2017 г.) закъснение на 
ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин отсъствие, а с 
повече от 20 минути – като едно отсъствие.  

 

Съгласно чл. 62 на Наредба за приобщаващото образование ученикът 
може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:  
 
1. по медицински причини – с представяне на медицински документ 
издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно заведение (с 
вписан от лекаря номер на листа за амбулаторен преглед, диагноза и код 
на диагнозата). Срокът за представяне на документа е до 3 учебни дни от 
завръщането на ученика в училище. 
 

Не се изисква изрично от нормативната уредба, но е добра практика 
да информирате класния ръководител, че детето Ви ще отсъства 
от училище.  

 
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното 
образование (състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, 
спектакли, изложби и др.) - при представяне на документ от спортния 
клуб, от организаторите на дейностите, от институцията от името на която 
участва в тях и след потвърждение от родителя.  
 

Нормативната уредба не указва изрично кога и как става това 
потвърждение. Информирайте се дали в училищния правилник или 
по друг начин е уредена конкретна практика във Вашето училище. 

 
3. до 3 учебни дни в една учебна година – чрез подаване на мотивирано 
писмено заявление от родителя до класния ръководител, подадено 
преди отсъствието на ученика.  

В случай че не е възможно заявлението да се подаде преди 
отсъствието, родителят уведомява класния ръководител в телефонен 
разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след 
връщането на ученика в училище.  
 



Моля, обърнете внимание, че ако не сте се обадили на класния 
ръководител той може да отбележи в училищната документация 
отсъствието като направено по неуважителни причини.  
В нашето училище се използват типови бланки за заявление. 

 
4. до 7 учебни дни общо в една учебна година - с подаване на 
мотивирано писмено заявление от родителя до директора с 
подробно описани причини за отсъствието и предварително 
разрешение на директора на училището.  

В случай че не е възможно заявлението да се подаде преди 
отсъствието, родителят уведомява класния ръководител в телефонен 
разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след 
връщането на ученика в училище. Директорът на училището взема 
решение дали отсъствията на ученика са по уважителни причини. 
 

Моля, обърнете внимание, че ако не сте се обадили на класния 
ръководител той може да отбележи в училищната документация 
отсъствието като направено по неуважителни причини. Ако нямате 
предварително съгласие, директорът може да не уважи мотивите 
Ви и да реши, че отсъствията са неизвинени след като вече са 
направени. 
В нашето училище се използват типови бланки за заявление. 

 

 Съгласно чл. 61, ал. 3 Наредба за приобщаващото образование ако 
ученикът е отсъствал от училище един ден учебен ден и няма данни че е 
налице уважителна класният ръководител трябва да Ви уведоми с писмо, 
по мейл или в телефонен разговор.   


