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УТВЪРЖДАВАМ: ……………..    

ЦЕЦА ТОНЕВА, 

ДИРЕКТОР НА  

34. ОУ „СТОЮ ШИШКОВ“  

 

 
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ПРЕДАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ    

НА БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИЦИ  

учебна 2021/2022 г. 

  

Настоящите правила са изготвени въз основа на Постановление № 79 от 13 април 2016 г. 

на МС за осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни 

комплекти. 

I. В началото на всяка учебна година се осигуряват за безвъзмездно ползване: 

1. познавателни книжки по всички образователни направления за осъществяване на 

задължително предучилищно образование за децата от подготвителните групи; 

2. по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен предмет за 

учениците от I до IV клас; 

3.  по един учебник по всеки общообразователен предмет за учениците от V до VII клас. 

II. Правото по точка I се ползва от децата и учениците в държавните, общинските и 

частните детски градини и училища с изключение на децата, които се обучават в самостоятелна 

организация по чл. 67 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), и 

учениците в самостоятелна форма на обучение по чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗПУО. 

III. Закупените и предоставени учебници и учебни помагала – част от учебния комплект, се 

използват от учениците в училищата със следната продължителност на ползване: 

1. за познавателните книжки – една учебна година; 

2. за учебните помагала – една учебна година; 

3. за учебниците за I клас – една учебна година; 

4. за учебниците за II – VII клас – три учебни години; 

IV. Учебниците от училищната библиотека може да се предоставят за ползване от 

учителите. 

V. След приключване на учебните занятия за съответната учебна година учениците връщат 

учебниците, за които е определен срок за ползване, по-дълъг от една учебна година, в училището, 

от което са ги получили. 

VI. Учениците са длъжни да полагат грижи за съхраняване на учебниците. 

VII. Когато ученикът не върне учебник или при връщането му се установи, че поради 

неполагане на грижи от страна на ученика учебникът е негоден за следваща употреба, родителите 

(настойниците) на ученика възстановяват учебника или неговата стойност в училището, от което е 

получен. 

VIII. След изтичане на срока на безвъзмездно ползване на учебниците, съгласно заповед на 

министъра на образованието и науката, следва: 

- негодните за употреба учебници се бракуват от училищна комисия с протокол; 

- годните за употреба учебници се завеждат в библиотечния фонд на училището и се 

предоставят за работа на ученици и педагогически специалисти. 

 

Настоящите правила са приети на ПС с протокол № …../……………… 


