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

образование  

 

  

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

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

образование 

 (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 

77 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 85 и 95 от 2020 г. и бр. 75 от 2021 г.) 

§ 1. В чл. 18а се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на 

педагогическо взаимодействие в детската градина или в училището е преустановено 

фактически или с акт на компетентен орган, след заповед на министъра на образованието и 

науката педагогическото взаимодействие в детската градина, съответно в училището, се 

осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез 

използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с 

участието на родителите.“ 

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Когато поради извънредни обстоятелства присъствието във формите на 

педагогическо взаимодействие е преустановено фактически или с акт на компетентен орган 

за отделна група/отделни групи, педагогическото взаимодействие за периода на 

преустановяването след заповед на директора на детска градина или на училището се 

осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез 

използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с 

участието на родителите. Директорът на детската градина или на училището уведомява 

незабавно началника на РУО за преустановяването, за причините за това, както и за 

преминаването към педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда.“ 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „от разстояние 

в електронна среда“. 

 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „от разстояние 

в електронна среда“. 

 5. Досегашната ал. 4 става ал. 5, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „от разстояние 

в електронна среда“. 



 6. Досегашната ал. 5 става ал. 6, като в нея думите „по ал. 1“ се заменят с „от разстояние 

в електронна среда“. 

Заключителна разпоредба 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

Министър: Николай Денков 
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