НАРЕДБА за приобщаващото образование
Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., обн., ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от
27.10.2017 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет на държавния образователен стандарт за
приобщаващото образование
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за
приобщаващото образование.
(2) Наредбата урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на
приобщаващото образование на децата и учениците в системата на предучилищното и
училищното образование, както и дейността на институциите в тази система за
предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за приобщаващото образование определя:
1. условията и реда за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците;
2. условията и реда за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците по чл. 187, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното
образование (ЗПУО) и предоставянето й;
3. условията и реда за участие на родителя на ученика в процедурата по налагане на
санкциите по чл. 199, ал. 1 ЗПУО, както и конкретните условия и ред за налагане на тези
санкции;
4. структурата, условията и реда за утвърждаване на индивидуалните учебни планове
и на индивидуалните учебни програми на ученици със специални образователни
потребности и на ученици с изявени дарби по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 ЗПУО;
5. условията и реда за постъпване и организацията на обучение на децата и учениците
със специални образователни потребности в специалните училища за обучение и подкрепа
на ученици със сензорни увреждания;
6. условията и реда за обучение на деца и ученици в център за специална образователна

подкрепа;
7. условията и реда за насочването на ученици със специални образователни
потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII и Х клас, за продължаване
на образованието им в профили и специалности от професии.
Чл. 3. (1) Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа
на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на
всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване
на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и
участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.
(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и се
реализира в съответствие с принципитe в чл. 3, ал. 2 ЗПУО.

Раздел II
Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
Чл. 4. (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното
образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която
осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на
способностите и уменията им.
(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.
(3) Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигуряват в
детските градини, в училищата и в центровете за подкрепа за личностно развитие, а в
случаите по чл. 111, ал. 1, т. 1 ЗПУО – в домашни или стационарни условия в лечебно
заведение.
(4) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в
детските градини и училищата работят психолог или педагогически съветник, логопед,
ресурсни учители и други специалисти според потребностите на децата и учениците.
(5) Общата подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други
педагогически специалисти в детската градина, училището или в центъра за подкрепа за
личностно развитие.
(6) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя в зависимост от
плана за подкрепа на детето или ученика, в който се определят конкретните дейности за
допълнителната подкрепа за личностно развитие и необходимите специалисти за
предоставянето на подкрепата.
Чл. 5. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците се организира и
осигурява в съответствие с утвърдените областни и общински стратегии за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците.
Чл. 6. Детската градина, училището, регионалният център за подкрепа на процеса на

приобщаващото образование и центърът за подкрепа за личностно развитие включват в
годишния план за дейността си видовете дейности, сроковете и отговорниците за
предоставяне на подкрепата за личностно развитие.
Чл. 7. (1) За организиране и координиране на процеса на осигуряване на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в детската градина
и училището в началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя
координатор, който координира работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците и дейностите с педагогическите специалисти и с родителите във връзка
с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.
(2) За координатор по ал. 1 може да бъде определен заместник-директор, учител или
друг педагогически специалист с компетентности и/или опит в областта на приобщаващото
образование.
(3) Координаторът по ал. 1 има следните основни функции:
1. обсъжда с учителите в групата в детската градина или с класните ръководители и с
учителите, които преподават на съответните ученици, техните наблюдения и анализи по
отношение на обучението, развитието и участието на деца или ученици в дейността на
групата или класа;
2. координира дейността на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците, включително работата им с родителите;
3. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в детската градина или в училището;
4. организира и координира дейностите във връзка с провеждането на събеседването
и насочването на детето или ученика в определена подготвителна група на задължителното
предучилищно образование или в определен клас на малолетни и непълнолетни чужденци,
търсещи или получили международна закрила, при приемането им за обучение в детска
градина или училище.

Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА
ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Раздел I
Ранно оценяване на потребностите от подкрепа за
личностно развитие в предучилищното образование
Чл. 8. (1) Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на
децата се извършва в процеса на предучилищното образование.

(2) Ранното оценяване по ал. 1 се извършва от педагогическите специалисти в детската
градина.
(3) Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата
в детската градина включва:
1. ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения;
2. определяне на необходимост от допълнителни модули за децата, които не владеят
български език;
3. определяне на необходимост от извършване на оценка от екип за подкрепа за
личностно развитие на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна
подкрепа за личностно развитие на детето при:
а) затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното,
емоционалното и творческото развитие на детето спрямо децата от същата възрастова група;
б) наличие на рискови фактори и обстоятелства в средата на детето;
в) наличие на хронични заболявания, които възпрепятстват обучението и включването
на детето в дейността на детската градина;
г) наличие на изявени силни страни на детето в областта на изкуствата и спорта.
Чл. 9. (1) Ранното оценяване по чл. 8, ал. 3, т. 1 се извършва на децата от 3 години до
3 години и 6 месеца при постъпване за първи път на детето в детската градина.
(2) Оценяването по ал. 1 се извършва чрез скрининг за определяне на риск от
възникване на обучителни затруднения.
(3) Оценяването по ал. 1 се провежда индивидуално за всяко дете с писменото съгласие
на родителя след информирането му за начина на провеждането.
(4) След провеждане на оценяването родителят се запознава с резултатите от него.
(5) В зависимост от резултатите от оценяването координаторът съвместно с родителя
определя за всяко дете дейности от общата и/или от допълнителната подкрепа за личностно
развитие.
(6) Резултатите от оценяването се използват единствено за определяне на дейности за
подкрепа за личностно развитие на детето и до тях имат достъп само учителите в групата и
останалите педагогически специалисти в детската градина, които са извършили оценяването
и/или работят с детето, както и неговите родители.
Чл. 10. На децата на 5 и 6 години в подготвителните групи в детските градини или в
училищата, на които не е извършено ранно оценяване от 3 години до 3 години и 6 месеца,

се извършва оценка на риска от обучителни затруднения.
Чл. 11. (1) Ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни
затруднения по чл. 8, ал. 3, т. 1 се извършва след обучение на педагогическите специалисти
в детските градини или училищата, които ще извършват оценяването. Обучението се
организира и/или провежда от специалисти на Държавния логопедичен център и на
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
(2) Ранното оценяване по ал. 1 се подкрепя методически от специалисти на Държавния
логопедичен център и на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование. Държавният логопедичен център и регионалните центрове за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование организират и/или провеждат супервизия на
педагогическите специалисти, които извършват оценяването.

Раздел II
Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в
детската градина и в училището
Чл. 12. (1) Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от постъпването на
детето в детската градина или в училището съобразно индивидуалните му потребности.
(2) Общата подкрепа за личностно развитие е насочена към развиване на потенциала
на всяко дете или ученик в детската градина или в училището.
Чл. 13. Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина и в
подготвителните групи за задължително предучилищно образование в училището, която е
насочена към всички деца в групата и гарантира участието и изявата им в образователния
процес и в дейността на детската градина, включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. занимания по интереси;
3. грижа за здравето;
4. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
5. поощряване с морални и материални награди;
6. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
7. логопедична работа.
Чл. 14. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в детската градина и в
подготвителните групи за задължително предучилищно образование в училището, която е
насочена към превенцията на обучителните затруднения, включва:

1. обучение чрез допълнителни модули за деца, които не владеят български език;
2. дейности за прилагане на програми за психомоторно, познавателно и езиково
развитие;
3. индивидуална и групова работа при установени езикови и/или емоционалноповеденчески, и/или сензорни затруднения.
(2) Обучението чрез допълнителни модули е насочено към деца, за които българският
език не е майчин или които не владеят добре български език.
(3) Обучението чрез допълнителни модули по образователно направление "Български
език" за деца в подготвителните групи за задължително предучилищно образование, за
които българският език не е майчин, е задължително и се осъществява в педагогически
ситуации в съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на българския
книжовен език.
(4) Обучението чрез допълнителни модули по образователно направление "Български
език" за деца, които не владеят добре български език, се осъществява в педагогическите
ситуации над минималния общ седмичен брой, определени за постигане на
компетентностите в съответната възрастова група в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищното образование.
(5) В съответствие с доклада по ал. 7 обучението по ал. 2 може се провежда и в
допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща
продължителност не повече от 10 астрономически часа от 10 до 20 астрономически часа,
разпределени в два модула по 30 минути дневно.
(6) За провеждане на обучението по ал. 5 директорът на детската градина, съответно
училището, уведомява родителите, които са задължени да осигурят присъствието на детето.
(7) Учителите в групата съвместно с останалите педагогически специалисти, които
работят с детето, установяват напредъка на всяко дете, което е включено в дейности по ал.
1, два пъти в рамките на учебната година, въз основа на материали от дейността му –
рисунки и други творчески работи на детето, както и в резултат на писмени становища от
логопеда, психолога или от друг специалист за развитието на детето. За резултатите от
напредъка на детето учителите изготвят доклад до директора в края на учебната година.
Материалите, становищата и докладът се съхраняват в детското портфолио и в личното
образователно дело на детето.
За резултатите от напредъка на детето учителите изготвят доклад в електронен
или хартиен вид до директора в края на учебната година. Материалите, становищата
и докладът са част от детското портфолио и от личното образователно дело на детето.
Чл. 15. Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е насочена към
всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в образователния процес и в

дейността на училището и включва:
1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. допълнително обучение по учебни предмети;
3. допълнително консултиране по учебни предмети;
4. кариерно ориентиране на учениците;
5. занимания по интереси;
6. библиотечно-информационно обслужване;
7. грижа за здравето;
8. осигуряване на общежитие;
9. поощряване с морални и материални награди;
10. дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
11. дейности за превенция на обучителните затруднения;
12. логопедична работа.
Чл. 16. Екипната работа между учителите и другите педагогически специалисти
включва:
1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците
– обмен на информация и на добри педагогически практики с цел подкрепа на всички
учители за подобряване на работата им с децата в групата или с учениците в класа;
2. провеждане на регулярни срещи за:
а) преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на дете или ученик;
б) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и
ученици, насочени към превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;
в) определяне на конкретни дейности от общата подкрепа само за отделни деца и
ученици, насочени към превенция на обучителните затруднения.
Чл. 17. (1) Допълнителното обучение по учебни предмети е насочено към ученици,
които имат системни пропуски по даден учебен предмет, които са напреднали по даден
учебен предмет и/или за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа.
(2) Потребностите от допълнителното обучение се определят от учителя по предмета
и координатора по чл. 7, а за учениците със специални образователни потребности и за

учениците с изявени дарби – от екипа за подкрепа за личностно развитие на конкретния
ученик.
(3) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни
извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност до 80 учебни часа
от 80 до 120 учебни часа годишно.
(4) Допълнителното обучение по учебен предмет може да се провежда и по време на
лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 учебни часа от 30 до 80 учебни
часа.
(5) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява
родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика.
Чл. 18. (1) Консултирането по учебни предмети е достъпно за всички ученици и се
провежда извън редовните учебни часове от учителите по предмети ежеседмично в рамките
на учебната година.
(2) Директорът на училището утвърждава график не по-късно от 15 октомври за
първия учебен срок и не по-късно от 20 февруари за втория учебен срок, в който се определя
приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата на училището
и се публикува на интернет страницата на училището.
(3) Класните ръководители информират родителите за възможностите за
допълнително консултиране по учебните предмети. Времето за допълнително консултиране
е част от работното време на учителите.
Чл. 19. (1) Кариерното ориентиране в училищното образование включва взаимно
допълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, посредничество и
проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на
образование и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда.
(2) Формите за кариерно ориентиране в училищното образование са индивидуалното
и груповото информиране и консултиране, индивидуалната и груповата работа и работата
по програми за кариерно ориентиране.
(3) Информирането се отнася до:
1. видовете подготовка в училищното образование, профилите, специалностите от
професии;
2. институциите в системите на предучилищното и училищното образование,
професионалното образование и обучение и висшето образование и условията и реда за
прием на ученици и студенти;
3. динамиката и потребностите на пазара на труда.
(4) Консултирането е насочено към:

1. разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия;
2. формиране на умения за планиране на учебното и личното време;
3. формиране на умения за планиране на кариерното развитие;
4. преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия от
учениците;
5. решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за
образователна, професионална и личностна реализация.
(5) Индивидуалната и груповата работа се осъществява за:
1. подобряване на мотивацията на учениците за учене и професионална реализация;
2. провеждане на интерактивни упражнения по кариерно ориентиране;
3. провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, свързани с избора на
образование, професия и работа;
4. провеждане на тренинги с ученици за формиране на умения за вземане на решения
и търсене на работа.
(6) Работата по програми за кариерно ориентиране включва дейности:
1. с ученици от I до IV клас;
2. с ученици от V до XII клас – за подготовка за преход към по-висока степен на
образование или за участие на пазара на труда;
3. с ученици от отделни целеви групи – застрашени от отпадане от училище,
талантливи ученици, ученици със специални образователни потребности, ученици с
проблемно поведение и др.;
4. за реинтегриране на отпадналите от училище;
5. за формиране на нови умения за социално включване и мобилност.
(7) В предучилищното образование се осъществяват взаимно допълващи се дейности
за запознаване с професии чрез формите на педагогическото взаимодействие, по време на
игра и на дейности по избор на детето, чрез провеждане на срещи с родители с различна
професионална квалификация и други.
Чл. 20. (1) Заниманията по интереси включват:
1. дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески
умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта,

глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за
устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за лидерство;
2. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортнотуристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, областно,
национално и международно равнище;
3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се
придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 85, ал.
3 ЗПУО.
(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите
компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката,
природните науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на
учениците.“.
(3) Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите
компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното,
екологичното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на
децата и учениците.“.
(4) Заниманията по интереси се организират от детските градини, както и от
общинските и държавните училища за учениците от I до XII клас, в съответствие с
желанието на родителите на децата, с желанието на учениците със съгласието на
родителите, както и със спецификата на заниманията и с възможностите на детската
градина или училището.“.
(5) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни
организационни педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.
Чл. 21. Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни
педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други.
(1) Заниманията по интереси в училищата включват провеждане на часове и
изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по интереси и
междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на културноисторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански
организации и други.
(2) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните
направления: „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“,
„Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично
образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.
(3) Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална
креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“ са не по-малко от 40
на сто от броя на часовете за организирани занимания по интереси в училището.
(4) В случай на неизпълнение на изискванията, определени в ал. 3,
първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания по
интереси на съответното училище с процента на недостига от часове по посочените в
ал. 3 направления.
(5) Заниманията по интереси и изявите на учениците, обхванати в тях, може да се

организират съвместно от две и повече училища.
(6) Училищата може да организират заниманията по интереси и изявите на
учениците, обхванати в тях, съвместно с физически лица и с юридически лица, чийто
предмет на дейност е свързан с тематичните направления на заниманията по интереси.
(7) Външните за училището физически и юридически лица провеждат не по-малко
от 5 на сто от организираните занимания по интереси в училището.
(8) При неизпълнение на изискването по ал. 7 първостепенният разпоредител с
бюджет намалява средствата за заниманията по интереси с 5 на сто.
(9) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други
специалисти от училището, или външни за него физически лица и представители на
юридически лица, включително и от други образователни институции.
(10) Родители на ученици, чийто професионален опит е свързан със съответното
тематично направление на заниманията по интереси, могат да провеждат занимания
по интереси до три часа годишно във или извън училището, в присъствието на
ръководителя на групата.
(11) Заниманията по интереси, чрез които се подпомага професионалното
ориентиране на учениците по отношение избора на възможности за обучение и
професия, са свързани с посещения на културно-исторически и природонаучни обекти,
институции, публични и стопански организации на територията на общината и/или
областта.
(12) Заниманията по интереси може да се провеждат:
1. извън часовете по учебен план;
2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по
самоподготовка, с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси;
3. през почивните дни и ваканциите.
(13) Заниманията по интереси може да се провеждат в училището, и/или в база,
определена в договор с юридическо лице, включително в центрове за подкрепа за
личностно развитие, в музеи, библиотеки, читалища и бази на други външни
организации.
(14) В случаите, когато заниманията по интереси се изпълняват извън училището,
се спазват съответно разпоредбите на Наредба № 10 за организацията на дейностите в
училищното образование (обн. ДВ, бр. 73 от 2016 г.) и на Наредбата за детските и
ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в
системата на предучилищното и училищното образование (обн. ДВ, бр. 103 от 2016 г.)“.
Чл. 21а. „(1) Заниманията по интереси в училищата за съответната учебна година
се избират от учениците със съгласието на родителите им и се регистрират в
информационна система за заниманията по интереси до 5 октомври.
(2) Изборът на занимания по интереси се извършва чрез проучване на желанията
на
учениците въз основа на анкета, разработена и приложена от училището, и
съдържаща индикатори за отчитане на:
1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на
ученика;
2. миналия опит на ученика в занимания по интереси;
3. съответствието между потребностите и желанията на ученика, регистрираните
предложения в информационната система и възможностите и спецификата на
училището.
(3) Юридическите лица, предлагащи занимания по интереси, се регистрират в

информационната система по ал. 1.
(4) Посочените от юридическите лица данни при регистрацията подлежат на
проверка в съответния публичен регистър – Търговски регистър, Регистър БУЛСТАТ,
Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза,
регистър за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд по
седалище на юридическото лице. Проверката се организира от директора на
училището.
(5) Юридическите лица, предлагащи занимания по интереси, трябва да отговарят
на следните изисквания:
1. предметът им на дейност да включва образователни услуги и/или други
образователни дейности;
2. да притежават опит в организирането и провеждането на образователни,
творчески и спортни дейности на деца и ученици;
3. предлаганите занимания по интереси да съответстват на тематичните
направления;
4. предлаганите ръководители на занимания по интереси да бъдат в трудови или
облигационни правоотношения с юридическото лице и да притежават професионален
опит и/или професионална квалификация в областта на съответното занимание по
интереси, да не извършват дейности, съдържащи идеологически и/или религиозни
доктрини, верски убеждения, или нетолерантност;
5. да разполагат със съответната база, в случаите когато заниманията по интереси
се провеждат извън училището.
(6) Юридическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на
спорта, трябва да притежават спортна лицензия съгласно Закона за физическото
възпитание и спорта. При регистрация на занимание по интереси в областта на спорта,
лицензията се въвежда като сканирано изображение в информационната система по
ал. 1.
(7) Физическите лица, извън педагогическите специалисти в училището, които
предлагат занимания по интереси като ръководители на съответните дейности, се
регистрират в информационната система по ал. 1 чрез попълване на формуляр за
регистрация.
(8) Физическите лица по ал. 6 трябва да отговарят на следните изисквания:
1. притежават професионален опит и/или професионална квалификация, и/или
педагогическа правоспособност, съответстваща на конкретното занимание по
интереси, за което кандидатстват;
2. не извършват дейности, съдържащи идеологически и/или религиозни доктрини,
верски убеждения, и/или нетолерантност;
3. предлаганите занимания по интереси да съответстват на тематичните
направления.
(9) Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на
спорта, трябва да бъдат вписани в Националния регистър на спортно-педагогическите
кадри към Министерството на младежта и спорта по Наредба № 2 за професионалната
правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (обн., ДВ, бр.
92 от 2011 г.). При регистрация на заниманието по интереси в областта на спорта, в
информационната система се въвежда като сканирано изображение документът,
удостоверяващ вписването им в регистъра.
(10) От информационната система по ал. 1 на изпълнителите се изключват

физически или юридически лица, които:
1. не отговарят на изискванията по ал. 5, 6, 8 и 9;
2. предлагат за ръководители на съответните занимания лица, за които е налице
информация, че:
а) са осъдени за умишлено престъпление от общ характер, независимо от
реабилитацията;
б) са лишени от право да упражняват професия, съответстваща на дейността,
която предлагат;
в) страдат от заболявания и отклонения, които могат да застрашат живота и
здравето на учениците;
г) извършват дейности, свързани с налагането на идеологически и/или религиозни
доктрини, верски убеждения, и/или нетолерантност.
Чл. 21б. (1) Директорът на училището извършва анализ на съответствието между
потребностите и желанията на учениците и направените предложения на
юридическите и физическите лица, регистрирани в информационната система, и
възможностите и спецификата на училището, като предлага на педагогическия съвет
да одобри предложенията за занимания по интереси в училището за съответната
учебна година.
(2) Броят на групите за занимания по интереси и ръководителите им се
определят от директора на училището в срок до 10 октомври, въз основа на подадени
заявления на учениците и с изразено информирано съгласие на родителя/настойника
за участието на съответния ученик.
(3) Групите за занимания по интереси в училището се формират в зависимост от
посоченото първо желание на ученика, като може да се формират с ученици от
различни класове, както и сборни групи с ученици от групите за целодневна
организация на учебния ден.
(4) При невъзможност да се формира група за занимания по интереси по първо
желание, групите се формират по второ или следващо желание без да се надвишава
максималният брой на учениците в групата, определен от директора на училището.
(5) Училището осигурява участие в занимания по интереси на минимум 20 на сто
от учениците в училището.
(6) В случай че училището не осигури участието на посочените в ал. 5 ученици, то
първостепенният разпоредител с бюджет намалява средствата за занимания
поинтереси пропорционално на недостига до 20 на сто.
(7) Когато в информационната система са регистрирани предложения за
провеждане на занимания по интереси, свързани с играта на шах, и е направен избор
от ученици за включване в такива занимания, в училището задължително се
формира група
или групи за занимания по интереси, свързани с играта на шах.
В случай, че не е направен избор от ученици за участие в занимания по интереси,
свързани с играта на шах, такива занимания се организират в часовете за занимания
по интереси в рамките на целодневната организация на учебния ден.
Чл. 21в. (1) Заниманията по интереси се организират със седмичен хорариум и/или
на модулен принцип, който включва средно не по-малко от 2 часа седмично по броя на
учебните седмици, съгласно разработен времеви график от ръководителя на групата с
разпределение на темите.

(2) Часовете за занимания по интереси не формират и не допълват нормата за
задължителна преподавателска работа.
(3) Когато ученикът е възпрепятстван да се включи в конкретно занимание, той
представя документ, удостоверяващ обстоятелствата за отсъствието му.
(4) При отсъствие на ръководителя на групата повече от три часа, времевият
график за занимания по интереси се актуализира при възможност, като се запазва
общият брой часове за дейността.
Чл. 21г. (1) Училището осигурява разнообразие от занимания по интереси в
часовете за занимания по интереси в рамките на целодневната организация на
учебния ден.
(2) Учителите в групи за целодневна организация подпомагат ръководителите на
групи за занимания по интереси, когато тези занимания се провеждат в рамките на
целодневната организация на учебния ден.
Чл. 21д. (1) Училищата изготвят до 10 октомври програма за занимания по
интереси за съответната учебна година в съответствие с тематичните направления,
която се утвърждава от директора на училището.
(2) Програмата за занимания по интереси включва:
1. дейности за мотивиране на учениците за участие в занимания по интереси в
тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“,
„Математика“, „Технологии“;
2. дейности за подпомагане на професионалното ориентиране на учениците при
избора на възможности за обучение и професия;
3. тематичните направления на заниманията по интереси, които ще се провеждат
в училището;
4. дейности за изяви на учениците, обхванати в заниманията по интереси, за
популяризиране на постиженията им;
5. междуинституционални дейности за занимания по интереси и за изяви на
постиженията на учениците;
6. групите и учениците в тях, както и ръководителите на групите.
(3) Училището, съвместно с родителите и/или с външни юридически лица,
организира най-малко два пъти годишно публични изяви на учениците, участници в
групите за занимания по интереси, които включват концерти, тържества, състезания,
изложби, дебати, конкурси и други, за популяризиране на индивидуалните и/или
групови постижения, способностите на учениците и творческите резултати.
(4) Училищата изготвят до 1 септември отчет за проведените занимания по
интереси.
Чл. 21е. (1) Общината реализира обща програма за стимулиране на дейности и
изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси, в сътрудничество с
училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, които организират занимания
по интереси, други общини, регионалните управления на образованието и други
институции. Програмата включва:
1. организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви,
включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в
заниманията по интереси от две и повече училища на територията на общината и/или

областта;
2. организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и
природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и
стопански организации и други;
3. организиране и провеждане на занимания по интереси, дейности и изяви,
насърчаващи играта на шах в училище, в случай на невъзможност на
училището да организира и провежда такива занимания, дейности и изяви.
(2) Програмата по ал. 1 е част от общинската програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от
ЗПУО и се финансира, както следва:
1. със средствата от неизпълнение на изискванията по чл. 21, ал. 4 и 7 и чл. 21б, ал.
6;
2. със средства по чл. 16а, ал. 3, т. 2, чл. 17, ал. 1 от Наредбата за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г. (обн. ДВ, бр. 81 от 2017 г.);
3. със средства от бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет;
4. със средства от други източници.
Чл. 22. (1) Библиотечно-информационното обслужване се осигурява чрез училищните
библиотеки и/или чрез училищни информационни центрове, които осигуряват свободен
достъп на учениците до информация от различни документални източници в библиотечния
фонд и в глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за
търсене и ползване на информация.
(2) Училищната библиотека предоставя универсална информация чрез различни по
тип, вид, тематика и език документални източници.
(3) Училищната библиотека формира в учениците култура и умения за търсене и
ползване на информация, изгражда навици за непрекъснато самообразование, подтиква към
креативност, подпомага достъпа до културни и образователни събития, мотивира
личностното израстване и гражданската отговорност.
Чл. 23. (1) Грижата за здравето се осигурява чрез създаване на условия за достъп на
децата и учениците до медицинско обслужване.
(2) За децата и учениците в детските градини и училищата се организират програми,
свързани със здравното образование, здравословното хранене, първа долекарска помощ и
други.
(3) В провеждането на дейностите по ал. 2 могат да се включват и родителите на децата
и учениците.
(4) Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното състояние на
детето или ученика и за проведени медицински изследвания и консултации и да
осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет в детската
градина или в училището.
Чл. 24. (1) Осигуряването на общежитие включва:
1. настаняване на ученици за живеене и нощуване;

2. осигуряване на условия за организиране и провеждане на самоподготовка на
учениците;
3. провеждане на консултации по учебни предмети и индивидуална работа;
4. организиране и провеждане на занимания по интереси;
5. работа с родители.
(2) Осигуряването на общежитие може да се осъществява от училище или от център
за подкрепа на личностното развитите, включително от център за специална образователна
подкрепа.
Чл. 25. Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за високи
постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към
развитието на институционалната общност при условията и по реда на чл. 54 – 56.
Чл. 26. (1) Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение се
изразява във включване на отделни деца и ученици в съответни дейности по чл. 45 за
въздействие върху вътрешната мотивация, както и оказване на психологическа подкрепа.
(2) Психологическата подкрепа по ал. 1 е насочена към децата и учениците,
педагогическите специалисти и родителите.
(3) Психологическата подкрепа се осъществява от психолог и включва:
1. създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички
участници в образователния процес;
2. предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на тормоза и
насилието и за преодоляване на проблемното поведение на децата и учениците;
3. извършване на групова работа с деца или ученици и/или кризисна интервенция;
4. работа със средата, в която е детето или ученикът – семейството, връстниците.
Чл. 27. (1) Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на
превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на отделни ученици в
дейности, като:
1. допълнително обучение по отделен учебен предмет с акцент върху обучението по
български език, включително ограмотяване на ученици, за които българският език не е
майчин;
2. консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни
часове;
3. логопедична работа.

(2) Допълнителното обучение по чл. 27, ал. 1, т. 1 е насочено към ученици:
1. за които българският език не е майчин, или
2. които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна
оценка слаб (2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова стойност
за успешност при национално външно оценяване, както и за ученици, които напредват при
обучението по даден учебен предмет;
3. които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три
последователни текущи оценки слаб (2);
4. за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа.
(3) Допълнителното обучение по български език и литература за учениците по ал. 2, т.
1 е задължително и се осъществява чрез допълнителни учебни часове извън училищния
учебен план в съответствие с държавния образователен стандарт за усвояването на
българския книжовен език.
(4) Потребностите от допълнителното обучение за учениците по ал. 2, т. 2, 3 и 4 се
определят от учителя по предмета и от координатора по чл. 7, а за учениците със специални
образователни потребности – от екипа за подкрепа за личностно развитие.
(5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни
извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност до 80 учебни часа
от 80 до 120 учебни часа годишно – за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа – за
случаите по ал. 2, т. 3.
(6) Общата продължителност на допълнителното обучение по учебен предмет за
учениците по ал. 2, т. 4 се определя в плана за подкрепа.
(7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 2, т. 1 и 2 може да
се провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 30 учебни
часа от 30 до 80 учебни часа.
(8) За провеждане на допълнителното обучение директорът на училището уведомява
родителите, които са задължени да осигурят присъствието на ученика.
Чл. 28. (1) Логопедичната работа се осъществява от логопеди в детски градини,
училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, Държавния логопедичен център,
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и включва:
1. превенция на комуникативните нарушения и на обучителни трудности;
2. диагностика на комуникативните нарушения;
3. терапевтична дейност при установени индикации за комуникативни нарушения;

4. консултативна дейност с учители и родители на деца и ученици с комуникативни
нарушения.
(2) Логопедичната превенция на комуникативните нарушения и обучителни трудности
включва:
1. изследване на писмената реч на учениците от начален етап;
2. определяне на потребностите на децата и учениците от логопедична работа.
(3) Логопедичната диагностика на комуникативните нарушения включва:
1. диагностика при нарушения на говора;
2. невропсихологична диагностика на входно и изходно равнище на деца от 3 до 6
години и на ученици от начален, прогимназиален, първи и втори гимназиален етап;
3. диагностика на езиковата компетентност на деца от 3 до 6 години.
(4) терапевтичната дейност при установени индикации за комуникативни нарушения
включва:
1. изготвяне на индивидуални терапевтични планове;
2. осъществяване на ранно логопедично въздействие при деца на 3-4-годишна възраст
с комплексни комуникативни нарушения и с риск от обучителни затруднения;
3. провеждане на терапевтична дейност с деца и ученици с комуникативни нарушения.
(5) Консултативната дейност включва:
1. консултиране на учители за особеностите и потребностите на деца и ученици с
комуникативни нарушения и предоставяне на методическа подкрепа при работата с деца и
ученици с комуникативни нарушения;
2. консултиране, подкрепа и мотивиране на родителите на децата и учениците с
комуникативни нарушения за активно участие в логопедичния процес.
Чл. 29. (1) Дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения се
предоставят след обсъждане на информацията от входните равнища по учебни предмети, от
индивидуалния напредък в обучението и от наблюдението на развитието на отделни деца
или ученици, които срещат затруднения в обучението.
(2) За целите на обсъждането по ал. 1 могат да се използват и:
1. сведения от педагогически специалисти за силните страни на децата и учениците;
2. сведения от педагогически специалисти в детската градина или училището или от

други специалисти за наличие на възможни рискови фактори в средата на тези деца или
ученици;
3. данни от информацията, която придружава тези деца и ученици от детската градина,
включително за предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие в детската
градина;
4. данни от установяването на готовността на тези деца за училище, от логопедично
изследване, материали от портфолио и други.
(3) Обсъждането на цялата информация по ал. 1 и 2 се прави от педагогическите
специалисти, които работят с детето или ученика, като за резултатите от обсъждането се
уведомява родителят.
(4) Въз основа на обсъждането за отделни деца и ученици се определят дейности от
общата подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на обучителните
затруднения.
(5) Въз основа на обсъждането се определят тези деца и ученици, на които е
необходимо да се извърши оценка на индивидуалните им потребности за предоставяне на
допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Чл. 30. (1) Дейности от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и
преодоляване на проблемното поведение по чл. 45, т. 3, 4, 5 и 7 и за целите на превенцията
на обучителните затруднения по чл. 27 задължително се осъществяват и в неучебно време,
включително през ваканциите, съобразно потребностите на децата и учениците с обща
продължителност за отделно дете/ученик или за група деца/ученици не повече от 30 учебни
часа не по-малко от 30 учебни часа.
(2) За дейностите по ал. 1 директорът на детската градина или на училището въз основа
на доклади на учители на групи или на класни ръководители и на резултатите от
образователния процес по предложение на координатора по чл. 7 издава заповед за
определяне на децата и учениците и на условията за провеждане на дейностите.
(3) Родителите се информират за заповедта не по-късно от 7 дни преди началото на
осъществяване на дейностите.
(4) В случай че родителите не осигуряват присъствието на децата или учениците,
директорът на детската градина или училището писмено уведомява дирекция "Социално
подпомагане" по настоящия адрес на детето или ученика.
Чл. 31. Учителите в групата или класният ръководител запознават родителя с
предприетите конкретни дейности за превенция на насилието и преодоляване на
проблемното поведение и/или за превенция на обучителните затруднения и го информират
за резултатите от изпълнението им.
Чл. 32. В случаите, когато дете или ученик получава обща подкрепа и не се отчита
напредък в развитието му, в тримесечен срок от предоставянето й учителите в групата на
детето, съответно класният ръководител на ученика запознават родителя за необходимостта
от извършване на оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика.

Раздел III
Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в
център за подкрепа за личностно развитие
Чл. 33. (1) В центровете за подкрепа за личностно развитие, с изключение на
центровете за специална образователна подкрепа, както и в Националния дворец на децата
се осъществява обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.
(2) Общата подкрепа за личностно развитие в центровете за подкрепа за личностно
развитие може да включва:
1. занимания по интереси за развитие на интересите, способностите и
компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и
спорта и изяви по интереси;
2. кариерно ориентиране на учениците;
3. педагогическа и психологическа подкрепа, включително дейности за превенция на
насилието и преодоляване на проблемното поведение;
4. грижа за здравето;
5. осигуряване на общежитие;
6. поощряване с морални и материални награди;
7. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;
8. логопедична работа;
9. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти.
(3) Общата подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата включва
занимания по интереси за развитие на интересите, способностите и компетентностите на
децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и изяви по
интереси.
(4) Общата подкрепа за личностно развитие по ал. 2 се осъществява чрез:
1. включване на децата и учениците в организирани обучителни, творчески,
възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности на общинско, областно,
национално и международно равнище, включително през ваканциите;
2. подпомагане на кариерното ориентиране на учениците чрез дейности, насочени към
стимулиране на развитието на личностни качества и придобиването на социални

компетентности;
3. участие на децата и учениците в организирани групи за занимания по интереси в
областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и
здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
4. участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни
проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта,
кариерното ориентиране на учениците, превенцията на насилието и преодоляване на
проблемното поведение, педагогическата и психологическата подкрепа, логопедичната
работа;
5. поощряване на децата и учениците с морални и материални награди за високи
постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за особен
принос към развитието на центъра за подкрепа за личностно развитие, който работи с тях;
6. провеждане на ранно оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни
затруднения;
7. провеждане на работа със средата, в която е детето или ученикът – семейството,
връстниците, за превенция на насилието и за преодоляване на проблемното поведение на
децата и учениците;
8. мотивиране на децата и учениците за активно включване и участие в дейността на
институцията;
9. осъществяване на превенция на обучителните затруднения и на комуникативните
нарушения;
10. настаняване на ученици в общежитие и осигуряване на условия за организиране и
провеждане на самоподготовката им, провеждане на консултации по учебни предмети и
индивидуална работа, организиране и провеждане на занимания по интереси, работа с
родители.
(5) Общата подкрепа за личностно развитие в Националния дворец на децата се
осъществява чрез:
1. включване на децата и учениците в организирани обучителни, творчески,
възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности на общинско, областно,
национално и международно равнище, включително през ваканциите;
2. участие на децата и учениците в организирани групи за занимания по интереси в
областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и
здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство;
3. участие на децата и учениците в общински, областни, национални и международни
проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;

4. поощряване на децата и учениците с морални и материални награди за високи
постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, както и за особен
принос към развитието на Националния дворец на децата.
(6) Когато на деца или ученици се предоставя обща подкрепа по ал. 2, т. 3 от център за
подкрепа за личностно развитие, на тези деца или ученици не се предоставя такава дейност
от други услуги, включително от социални услуги по Закона за социалното подпомагане
(ЗСП) и правилника за неговото прилагане (ППЗСП).
Чл. 34. (1) Дейностите по осъществяване на обща подкрепа в центровете за подкрепа
за личностно развитие и в Националния дворец на децата се организират в учебни години.
(2) Учебната година в центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата започва на 1 октомври и е с продължителност 12 месеца.
(3) Дейностите в центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата се провеждат в съответствие с графика за учебното време и ваканциите,
утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.
Чл. 35. (1) Дейностите за занимания по интереси в центровете за подкрепа за
личностно развитие и в Националния дворец на децата се осъществяват въз основа на план
за обучение съгласно рамкови изисквания за разработването му по образец съгласно
приложение № 1. Планът за обучение се утвърждава от директора на центъра за подкрепа за
личностно развитие или от директора на Националния дворец на децата.
(2) Планът за обучение разпределя времето за обучение по областите "Науки и
технологии", "Изкуства" и "Спорт" и съдържа:
1. брой на седмиците за обучение;
2. наименованията на областите и на профилите, по които се формират
организационните педагогически форми;
3. годишен брой часовe за обучение.
Чл. 35а. (1) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците
се осъществяват въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми
за образователно развитие и мобилност, програми за личностно и социално развитие –
на базата на проучване на местните условия и координация с институции в системата
на професионалното ориентиране.
(2) Дейностите за подпомагане на кариерно ориентиране по ал. 1 се осъществяват
от кариерни консултанти.
Чл. 35б. (1) Кариерните консултанти предоставят специализирани услуги по
кариерно ориентиране на учениците от всички видове и степени училища за областта,
подпомагат методически педагогическите съветници, класните ръководители и
учителите в областта на кариерното ориентиране на учениците и информират и
консултират родители и граждани.

(2) Кариерните консултанти изпълняват програма за обучение по кариерно
ориентиране на учениците, във връзка с прехода им от една образователна степен
към друга, и към пазара на труда.
Чл. 35в. Кариерните консултанти изпълняват функциите по чл. 35а и 35б като:
1. предоставят актуална информация за:
а) структурата и видовете подготовка в училищното образование;
б) институциите в системата на средното и висшето образование по териториален
признак и по области на образование и обучение;
в) характеристиките на професиите, профилите и специалностите;
г) потребностите и изискванията на пазара на труда по данни на регионалните
служби по заетостта;
2. осъществяват индивидуална, групова и диагностична работа с учениците от
всички степени на училищното образование, за подобряване мотивацията за учене, за
развитие на познавателните и професионалните интереси, нагласите и мотивацията за
професионална реализация и кариерно развитие;
3. оказват подкрепа за вземане на решения при прехода от една към друга степен
на образование;
4. развиват уменията на учениците за планиране на учебно и лично време, за
кариерно развитие, за преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и
професия, за решаване на вътрешни конфликти, свързани с възможностите за
образователна, професионална и личностна реализация;
5. провеждат тренинги за формиране на умения за избор на образование и/или
на професия и подпомагат учениците в изпълнението на интерактивни
упражнения по кариерно ориентиране;
6. участват в създаването и утвърждаването на иновативни училищни практики
за кариерно ориентиране на учениците.

Чл. 36. Дейностите в центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата се провеждат като:
1. индивидуална работа;
2. работа в различни организационни педагогически форми;
3. масови прояви и публични изяви.
Чл. 37. (1) Обучението в центровете за подкрепа за личностно развитие и в
Националния дворец на децата се осъществява в организационни педагогически форми,
които работят по утвърден от директора план за обучение и са формирани с деца и ученици
от една и съща или от различна възраст, разпределени в група/групи за обучение в
зависимост от степента на подготовка на децата и учениците.
(2) Групите за обучение по ал. 1 могат да бъдат:
1. постоянно действащи, в които се обучават деца и ученици през цялата учебна година

съгласно план за обучение;
2. временно действащи групи през учебната година, в които се обучават деца и
ученици за участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско,
областно, национално и международно равнище; заниманията може да се провеждат до 4
седмици със седмична заетост до 8 учебни часа за всяка група, като учителите ръководят до
3 групи през учебната година;
3. временно действащи групи през ваканциите, в които се обучават деца и ученици за
участие в научни, културно-образователни и спортни изяви на общинско, областно,
национално и международно равнище; продължителността на заниманията за всяка група е
до 2 седмици със седмична заетост до 20 учебни часа, като учителите ръководят до 2 групи
през ваканциите.
(3) През ваканциите заниманията в групи с деца и ученици се провеждат в
съответствие с възможностите и ресурсите на центровете за подкрепа за личностно развитие
и на Националния дворец на децата.
Чл. 38. (1) Целите и задачите на обучението, структурата и обемът на съдържанието
на дейностите, насочени към развитие на интересите, способностите и компетентностите на
децата и учениците, както и очакваните резултати се определят с програма за обучение, по
която работи групата.
(2) Програмата за обучение се изготвя от учителя, който ръководи групата в
съответната организационна педагогическа форма, и се утвърждава от директора на центъра
за подкрепа за личностно развитие или от директора на Националния дворец на децата.
Чл. 39. (1) Продължителността на дейностите в различните организационни
педагогически форми се определя в учебни часове.
(2) Учебният час е:
1. за деца и за ученици до ІІІ клас – 30 минути;
2. за ученици от ІV до ХІІ клас – 40 минути.
(3) Почивката между отделните часове е от 10 до 30 минути.
Чл. 40. Дейностите в организационните педагогически форми се осъществяват в
съответствие със:
1. интересите, свободното време и възрастовите особености на децата и учениците;
2. плана за обучение;
3. правилника за устройството и дейността на центъра за подкрепа за личностно
развитие или на Националния дворец на децата.
Чл. 41. (1) Организационните педагогически форми и групите в тях се съгласуват с
първостепенния разпоредител с бюджет и с началника на регионалното управление на
образованието и се утвърждават от директора на центъра за подкрепа за личностно развитие

или от директора на Националния дворец на децата.
(2) В зависимост от организационната педагогическа форма и спецификата на
дейността, осъществявана в нея, се провеждат до пет учебни часа в един ден.
(3) В област "Спорт" при учебно-тренировъчна дейност се провеждат не по-малко от
два учебни часа.
Чл. 42. Общата подкрепа за личностно развитие в центровете за подкрепа за личностно
развитие – ученически общежития, включва:
1. настаняване на ученици за живеене и нощуване;
2. осигуряване на условия за организиране и провеждане на самоподготовка на
учениците;
3. провеждане на консултации по учебни предмети и индивидуална работа;
4. организиране и провеждане на занимания по интереси;
5. работа с родители.
Чл. 43. Общата подкрепа за личностно развитие в центровете за подкрепа за личностно
развитие – астрономически обсерватории и планетариуми, включва:
1. обучителни дейности;
2. дейности, свързани с научноизследователски проекти;
3. дейности за популяризиране на астрономията и природните науки;
4. масови прояви и публични изяви.

Раздел IV
Изграждане на позитивен организационен климат и на
подходяща психологическа среда в детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие
Чл. 44. (1) Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща
психологическа среда в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие се основава на обща институционална политика и е израз на общата воля и
координираните усилия на всички участници в образователния процес.
(2) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за
противодействие на тормоза и насилието е прилагането на цялостен подход, полагане на
координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието и

създаване на по-сигурна среда в образователната институция.
(3) Дейностите по превенция и интервенция на тормоза и насилието се разработват въз
основа на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование и на алгоритъм за неговото
прилагане, утвърдени със заповед от министъра на образованието и науката.
Чл. 45. За преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за
справяне със затрудненията му с приобщаването в образователния процес и в
институционалната среда, с участието му в дейността на институцията и с поведенческите
му прояви се прилагат една или повече от следните дейности за въздействие върху
вътрешната мотивация:
1. обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал
проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;
2. използване на посредник при решаване на конфликт в училище;
3. консултиране на детето или ученика с психолог/педагогически съветник;
4. създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните
умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен начин;
5. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите
потребности;
6. индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава (наставничество);
7. участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището, включително
определяне на възможности за участие на ученика в доброволчески инициативи;
8. други дейности, определени в правилника за дейността на институцията.
Чл. 46. (1) Дейността по чл. 45, т. 1 се прилага в случай на необходимост от изясняване
на възникнал конкретен проблем.
(2) Класният ръководител осъществява разговор с ученика за установяване на
причините, довели до възникването на проблема, при спазване на етичния кодекс на
училищната общност.
(3) В резултат от дейността по ал. 2 класният ръководител съвместно с ученика
определя дейности, които да доведат до преодоляване на проблема.
(4) Класният ръководител оказва подкрепа на ученика за осъществяване на дейностите
по ал. 3.
Чл. 47. (1) Дейността по чл. 45, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за
разрешаване на конфликтни ситуации учител, психолог и/или педагогически съветник,
който не е страна в конкретния конфликт и който посредничи между страните в конфликта
с цел разрешаването му.

(2) Посредникът в конфликта по ал. 1 провежда разговор с всички страни в конфликта
за установяване на причините, довели до възникването му, при спазване на етичния кодекс
на училищната общност.
(3) След изясняване на причините за възникването на конфликта ученикът или
учениците получават подкрепа от посредника по ал. 1 за разрешаването му.
Чл. 48. (1) Дейностите по чл. 45, т. 3 и 5 се осъществяват по препоръка на учителите
на групата, на класния ръководител или на друг педагогически специалист.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на детето или ученика в процеса
на обучението и в дейността на детската градина или училището и установяване на
необходимост от провеждане на консултации с психолог или с педагогически съветник или
за насочване към занимания, съобразени с неговите интереси.
(3) Консултациите се провеждат от психолога или от педагогическия съветник въз
основа на потребностите на детето или ученика.
(4) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни
педагогически форми – клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други, и включват дейности
по чл. 20 по чл. 20, ал. 1.
Чл. 49. (1) Дейността по чл. 45, т. 4 се осъществява по препоръка на класния
ръководител или на друг педагогически специалист.
(2) Дейността по ал. 1 се извършва след наблюдение на ученика в процеса на
обучението и в дейността на училището и установяване на необходимост от включване в
група за повишаване на социалните умения за общуване и решаване на конфликти.
(3) Групите по ал. 2 се организират в училището, а при необходимост се привличат и
външни специалисти.
Чл. 50. (1) Дейността по чл. 45, т. 6 се осъществява от личност по избор на ученика,
която той приема и уважава и която е изразила съгласие за участие в индивидуалната му
подкрепа.
(2) Индивидуалната подкрепа на ученика по ал. 1 може да бъде осъществена от учител
от училището, от лице от семейството, от близък на ученика или от обществено изявена
личност, на която ученикът има доверие или която представлява пример за него и спомага
за развитието на силните му страни и за цялостното му личностно развитие.
(3) Класният ръководител на ученика организира осъществяването на индивидуалната
подкрепа по ал. 1, за което информира родителя.
Чл. 51. (1) Дейността по чл. 45, т. 7 се осъществява, като ученикът съвместно с класния
ръководител избира конкретна дейност, определена в правилника за дейността на
училището, която да извърши в полза на училището или паралелката.
(2) Дейността в полза на училището или паралелката трябва да е съобразена с
възрастовите особености и здравословното състояние на учениците и да не унижава тяхното

достойнство.
Чл. 52. Дейността по чл. 45, т. 7, свързана с определяне на възможности за участие на
ученика в доброволчески инициативи, се осъществява по желание на ученика след избор на
такива инициативи от училището.
Чл. 53. (1) За всички предприети дейности с децата или учениците за преодоляване на
проблемното им поведение и за справяне със затрудненията им с приобщаването в
образователния процес и в институционалната среда, с участието в дейността на
институцията и с поведенческите им прояви се информира родителят, а за дейността по чл.
45, т. 6 се изисква и информираното му съгласие.
(2) Родителят е длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите
педагогически специалисти при реализирането на дейностите по чл. 45.
(3) При отказ от страна на родителя да съдейства и да подпомага реализирането на
дейностите по чл. 45 директорът на институцията писмено сигнализира дирекция "Социално
подпомагане" по настоящия адрес на детето или ученика за предприемане на действия при
необходимост при условията и по реда на Закона за закрила на детето.
(4) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" уведомява директора на
детската градина или училището за предприетите действия по отношение на родителя в срок
до 10 работни дни от предприемането им.
(5) Дейностите по чл. 45 се предприемат и се осъществяват независимо от
предприетите действия по ал. 4 по отношение на родителя.
Чл. 54. (1) Децата и учениците се поощряват с морални и материални награди за
високи постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им
към развитието на институционалната общност при:
1. постигнати изключителни успехи в учебната дейност и за върхови постижения и
класиране на призови места при реализирането на изследователски проекти в конкретни
предметни области, на творчески проекти или на проекти, свързани с иновации в
образованието;
2. класиране на призови места и получаване на отличия за значими постижения в
национални и международни състезания, олимпиади, конкурси, фестивали и други форуми
за изява на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта;
3. прояви на гражданска доблест и участие в доброволчески или благотворителни
инициативи или при участие в дейности и значими прояви за приобщаване на децата и
учениците към непреходните национално значими идеали и ценности.
(2) Директорът на съответната институция след решение на педагогическия съвет със
заповед може да учредява награди за децата и учениците. В заповедта се определят и
конкретни критерии, на които трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени
с определена награда.
(3) Наградите, с които се удостояват децата и учениците, може да бъдат грамоти,

сертификати, плакети, предметни награди и други в зависимост от възможностите на
институцията и постиженията на децата и учениците.
(4) Предложенията за удостояване с награди се правят до директора на съответната
институция от педагогически специалисти, от специалисти, осъществяващи занимания по
интереси с деца и ученици, от родители, от ученици в институцията, от други лица и
организации.
(5) Предложенията съдържат трите имена на детето или ученика, групата/класа, в
който се обучава, мотивите за предложението и информация за конкретните постижения на
детето или ученика в подкрепа на направеното предложение.
(6) Постъпилите предложения се обсъждат на заседание на педагогическия съвет.
(7) Директорът въз основа на решението на педагогическия съвет със заповед определя
децата и учениците, които се удостояват с награди.
(8) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи
или на специално организирани събития.
(9) Награди за децата и учениците може да бъдат определяни и с правилника за
дейността на съответната институция.
Чл. 55. Началникът на регионалното управление на образованието и кметът на
общината със заповед може да учредяват регионални, съответно общински награди на
децата и учениците. В заповедта за учредяване се определят процедурата и конкретните
критерии, на които трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени с
определена награда.
Чл. 56. (1) Министърът на образованието и науката може да учредява национални
награди за децата и учениците. В заповедта за учредяване се определят конкретните условия
и критерии, на които трябва да отговарят децата и учениците, за да бъдат удостоени с
определена награда.
(2) Мотивираните предложения за удостояване с награди се правят до министъра на
образованието и науката от началници на регионални управления на образованието, от
директори на институции, от други лица и организации.
(3) За всяка учредена награда министърът на образованието и науката определя със
заповед комисия, която разглежда постъпилите мотивирани предложения и предлага децата
и учениците за награждаване.
(4) Министърът на образованието и науката въз основа на предложението на
комисията по ал. 3 със заповед определя децата и учениците, които се удостояват с награди.
(5) Наградите се връчват на значими национални празници, по тържествени поводи
или на специално организирани събития.
(6) Министърът на образованието и науката присъжда почетно отличие "Национална

диплома" на зрелостници за отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в
дипломата за средно образование, и за изявени способности в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта. Отличието има морална стойност и е признание за
високи постижения на ученици от българските училища.
(7) Цялостната дейност по определянето на предложенията за награждаване на
зрелостници с почетното отличие "Национална диплома" за съответния регион се
организира от началника на регионалното управление на образованието.
(8) Ежегодно в Министерството на образованието и науката се създава комисия, която
разглежда постъпилите предложения от началниците на регионалните управления на
образованието за награждаване с почетното отличие "Национална диплома".
(9) Министърът на образованието и науката по предложение на комисията по ал. 8 със
заповед определя носителите на почетното отличие "Национална диплома" за съответната
година.
(10) Министърът на образованието и науката ежегодно присъжда и званието "лауреат"
на национална олимпиада на учениците, получили оценка отличен (6,00) от национален кръг
на олимпиада и завършващи средно образование през съответната учебна година.
Удостоверението за присъдено звание "лауреат" се присъжда за конкретна учебна година на
ученици, които завършват средно образование в годината на провеждането на националната
олимпиада.
Чл. 57. (1) Учениците може да се подпомагат със стипендии, определени с акт на
Министерския съвет.
(2) При условията и по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 51 и 89 от 2005
г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от
2014 г., бр. 28 от 2016 г. и бр. 22 от 2017 г.) учениците могат да получават стипендии, както
и да се поощряват с еднократно финансово подпомагане.

Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА САНКЦИИ НА
УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 58. За неизпълнение на задълженията на учениците, определени в ЗПУО, в
подзаконовите нормативни актове по прилагането му и в правилника за дейността на
училището, може да се налагат санкциите, определени в чл. 199, ал. 1 ЗПУО, и мерките по
чл. 199, ал. 2 и 3 ЗПУО.
Чл. 59. (1) Освен налагането на санкция в зависимост от причините за проблемното
му поведение на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие по
чл. 178, ал. 1, т. 12 ЗПУО.
(2) Видът на дейностите за обща подкрепа по ал. 1 се определя от координатора по чл.
7 съвместно с класния ръководител, учителите на ученика и родителя.

(3) За преодоляване на проблемното поведение и за превенция на отпадането от
училище на ученици, които извършват нарушения, отсъстват по неуважителни причини или
са в риск от отпадане, класният ръководител и/или педагогическият съветник в училището
осъществяват връзката и сътрудничеството между училището, семейството и обкръжението
на учениците.
Чл. 60. (1) В процедурата по налагане на санкцията малолетният ученик се
представлява от родителя или от упълномощено от родителя лице, а непълнолетният ученик
извършва всички действия лично, но със съгласието на родителя си.
(2) В случай че родителят ще отсъства от настоящия си адрес за срок повече от един
месец, той уведомява писмено директора на училището, като посочва лице, което ще
контактува с училището за времето на отсъствието му по всички въпроси, свързани с
училищното образование, с изключение на отписване на ученика от училището или промяна
на формата на обучение, както и на адрес и контакти на лицето.
(3) При неизпълнение от страна на родителя на задълженията по ал. 2, както и в
случаите, когато родителят или лицето по ал. 2 не могат да бъдат открити на посочения
адрес, директорът на училището сигнализира дирекция "Социално подпомагане" по
настоящия адрес на ученика за предприемане на действия при условията и по реда на Закона
за закрила на детето.
Чл. 61. (1) Отсъствията на учениците от училище се отчитат в учебни часове.
(2) Закъснение на ученика за учебен час до 20 минути се отчита като половин
отсъствие, а закъснение на ученика за учебен час с повече от 20 минути – като едно
отсъствие.
(3) Ако ученикът отсъства от училище един учебен ден и няма данни, че е налице
уважителна причина по чл. 62, ал. 1, класният ръководител е длъжен да уведоми за това
родителя с писмо, по имейл или в телефонен разговор и да обсъди с него възможностите за
отстраняване на причините за отсъствието.
(4) Броят на отсъствията на ученика се отбелязва в дневника на класа, а в края на всеки
учебен срок се вписва в ученическата книжка на ученика.
Чл. 62. (1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните
случаи:
1. по медицински причини, за което представя медицински документ до 3 учебни дни
след връщането си в училище, издаден от общопрактикуващ лекар или от лекар в лечебно
заведение;
2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като
състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при
представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на
дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от
родителя;

3. до 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление
от родителя до класния ръководител;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на
училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се
описват причините за отсъствието.
(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е
невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл
и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
(3) В случай че заявлението по ал. 1, т. 4 не може да се подаде преди отсъствието на
ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по
имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище.
Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на
ученика са по уважителни причини.
(4) За удостоверяване на уважителните причини по ал. 1, т. 1 за учениците в
българските училища в чужбина се прилага действащото законодателство на страната, в
която е открито училището.
(5) Ученик може да отсъства по уважителни медицински причини от учебния час по
учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато е противопоказно физическото
натоварване и присъствието му в учебния час. Видът на заболяването и заключението за
освобождаване от обучение по учебния предмет физическо възпитание и спорт се
удостоверяват с медицински документ.
(6) Не може да отсъства от учебния час по учебния предмет физическо възпитание и
спорт ученик в случаите по ал. 5, за който е противопоказно физическо натоварване, но не
и присъствието в учебния час.
(7) В случаите по ал. 5, когато освобождаването е за целия учебен срок или за учебната
година, ученикът няма право да напуска територията на училището по време на учебния час,
а директорът въз основа на представените медицински документи определя със заповед
начина на уплътняване за ученика на времето, определено за учебните часове. Заповедта се
съобщава на родителя на ученика.
Чл. 63. Санкциите "преместване в друго училище" и "преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение" може да се налагат и за допуснати повече от 15 отсъствия
по неуважителни причини през учебната година.
Чл. 64. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя или
съответното лице по чл. 60, ал. 1 или 2 за откриването на процедура по налагане на санкция,
а в случаите на налагане на санкция "предупреждение за преместване в друго училище",
"преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в самостоятелна форма
на обучение" – и съответните териториални структури за закрила на детето.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват извършеното от ученика нарушение и
условията по чл. 60, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, при които родителят или определеното лице по чл.

60, ал. 2 може да участва в процедурата по налагане на санкцията.
(3) Връчването на уведомлението по ал. 1 се извършва от служител на училището, по
пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на
родителя или на лицето по чл. 60, ал. 2. Съобщаването по ал. 1 може да се извърши и на
посочен от родителя или лицето по чл. 60, ал. 2 електронен адрес, като в този случай
връчването се удостоверява с копие от електронния запис за това.
Чл. 65. (1) Преди налагане на санкция директорът или упълномощено от него лице
задължително изслушва ученика в присъствието на психолог или на педагогически съветник
и/или се запознава с писменото обяснение на ученика на фактите и обстоятелствата,
свързани с конкретното нарушение. На изслушването присъства и социален работник в
съответствие с чл. 15, ал. 4 от Закона за закрила на детето.
(2) Родителят на ученика, съответно лицето по чл. 60, ал. 2, има право да присъства на
изслушването и да изрази мнение.
(3) По предложение на класния ръководител и/или по молба на непълнолетния ученик,
съответно на родителя или лицето по чл. 60, ал. 2, когато ученикът е малолетен,
изслушването на ученика може да се извърши и в присъствието на учител, на друг
педагогически специалист от училището или на друго лице, на което ученикът има доверие.
(4) За изясняване на фактите и обстоятелствата по време на изслушването директорът
може да покани за участие и за изразяване на мнение учители, които преподават на ученика,
както и ученици от училището, запознати с конкретното нарушение.
(5) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярка по чл. 199, ал. 2 или 3 ЗПУО
се определя лице, което да докладва за представи обстоятелствата, свързани с
извършеното нарушение – класният ръководител или учител, който преподава на ученика.
Чл. 66. В зависимост от тежестта на нарушенията и обстоятелствата класният
ръководител и/или педагогическият съвет обективно преценяват и предлагат на директора
съответната санкция.
Чл. 67. Преди налагане на санкции се взема предвид мнението на класния ръководител
на ученика.
Чл. 68. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава при спазване на разпоредбите
на чл. 205 ЗПУО.
(2) В мотивите се посочват предприетите дейности за мотивация на ученика и за
преодоляване на проблемното му поведение, в случай че такива са били предприети, и
причините те да не дадат резултат.
Чл. 69. (1) Наложените санкции се отразяват в ученическата книжка, в личния
картон/личното образователно дело на ученика и в бележника за кореспонденция.
(2) Ученик, на когото е наложена санкция "преместване в друго училище", продължава
обучението си в другото училище при условия и по ред, определени със заповед на
началника на регионалното управление на образованието.
(3) Ученик, на когото е наложена санкция "предупреждение за преместване в друго

училище", "преместване в друго училище" или "преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение", за срока на санкцията се лишава от правото да получава
стипендия за отличен успех.
(4) Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или предсрочно
по реда, по който са наложени.

Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО
РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Раздел I
Оценка на индивидуалните потребности на детето и
ученика за осигуряване на допълнителна подкрепа за
личностно развитие
Чл. 70. (1) Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се
предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните им потребности.
(2) Оценката по ал. 1 се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на детето
или ученика, утвърден със заповед на директора на детската градина или училището за
конкретно дете или ученик по чл. 187, ал. 2 ЗПУО.
Чл. 71. (1) Оценката на индивидуалните потребности на дете или ученик е процес на
събиране и анализиране на специфична информация за неговото функциониране – силни
страни, затруднения, потенциал за оптимално развитие, участие в образователния процес,
възможности за реализация.
(2) Въз основа на обсъждането на информацията по чл. 29, ал. 1 и 2 се определят децата
и учениците, на които следва да се извърши оценка на индивидуалните им потребности с
цел осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.
(3) За извършването на оценката родителят представя следните документи:
1. заявление до директора;
2. статуси от проведени предварителни изследвания и консултации – психологични,
логопедични, медицински, както и становище от специален педагог – при наличие на такива,
в зависимост от потребностите на детето или ученика;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и
социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи,
които имат отношение към обучението и образованието на детето или ученика,
включително документи от детската градина, при наличие на такива;

4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна
комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта,
съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които
удостоверяват заболяването – при деца и ученици с хронични заболявания.
(4) При извършването на оценката се вземат предвид и:
1. резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни
затруднения;
2. документите от личното образователно дело на детето или ученика и материали от
портфолиото на детето;
3. други документи при необходимост по преценка на екипа по чл. 70, ал. 2.
(5) За извършването на оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с
изявени дарби родителят представя и документи, удостоверяващи постиженията,
класиранията на призови места на децата и учениците и др.
(6) За извършването на оценката на индивидуалните потребности на ученик в
българско училище в чужбина може да се представят други документи освен посочените в
ал. 3, т. 4, предвидени в действащото законодателството на страната, в която е открито
училището.
Чл. 72. (1) Оценяването на индивидуалните потребности на дете или ученик, което не
владее български език, се извършва на езика, който детето или ученикът владее най-добре,
като при необходимост се ползва преводач, осигурен от родителя.
(2) При необходимост, в случай че родителят не може да осигури преводач, съдействие
за осигуряването му може да окаже регионалното управление на образованието.
Чл. 73. (1) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици, за които има
индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва от екипа за
подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, чийто състав включва психолог,
логопед, ресурсен учител, а при деца и ученици с увреден слух или с нарушено зрение – и
рехабилитатор на слуха и говора или учител на деца и ученици с нарушено зрение,
учителите в групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които преподават
на ученика в училището. Оценяват се познавателно развитие, комуникативни умения,
социални умения, физическо развитие, адаптивно поведение, психични реакции, семейно
функциониране.
(2) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици в риск се извършва
от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, чийто състав включва
психолог и/или педагогически съветник, и логопед в детската градина или в училището,
учителите в групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които преподават
на ученика в училището. Оценяват се рисковите и защитните фактори в ситуацията на
детето или ученика и неговата среда.

(3) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с изявени дарби се
извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, чийто състав
включва учителите в групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които
преподават на ученика в училището, психолог или педагогически съветник, или от
специалистите, които обучават или тренират ученика в център за подкрепа за личностно
развитие, в Националния дворец на децата или в спортен клуб. Оценяват се конкретните
области на изявените дарби и способности.
(4) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с хронични
заболявания се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика,
чийто състав включва психолог, учителите в групата в детската градина/класния
ръководител и учителите, които преподават на ученика в училището, медицинския
специалист в здравния кабинет в сътрудничество с личния лекар на детето или ученика.
Оценява се здравословното състояние на детето или ученика и влиянието му върху
обучението.
(5) При извършване на оценката може да участват и други специалисти извън
посочените в ал. 1 – 4.
Чл. 74. В случай че детската градина или училището не може да осигури някой от
специалистите по чл. 73, с изключение на психолога или педагогическия съветник, както и
когато за оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците са необходими и
други специалисти, директорът на детската градина или училището може да изпрати
заявление за осигуряването им от регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, Държавния логопедичен център, център за подкрепа за
личностно развитие, включително център за специална образователна подкрепа, специално
училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания.
Чл. 75. (1) Оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците, за които
има индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва в срок до 3
месеца от началото на учебната година, като продължителността на оценяването е наймалко 14 дни.
(2) Оценката на индивидуалните потребности на децата и учениците с изявени дарби,
в риск и с хронични заболявания се извършва съобразно спецификата на всеки отделен
случай, но не по-късно от 3 месеца от установяване на потребността от извършване на
оценка.
(3) Оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците, за които има
индикации, че са със специални образователни потребности, може да се извършва и по всяко
друго време през учебната година, ако се установи потребност от такава оценка, като
продължителността на оценяването е най-малко 14 дни и се извършва в срок до 3 месеца от
установяването на потребността.
Чл. 76. При извършването на оценката на индивидуалните потребности на децата и
учениците специалистите от екипа по чл. 70, ал. 2:
1. използват адаптирани за българските условия инструменти, например DP-3:
Рейтингова скала за оценка на детското развитие, WISC IV: Скала за интелигентност на

Уекслeр за деца, Conners 3: Рейтингова скала за оценка на хиперактивността и
коморбидните състояния, CARS2: Рейтингова скала за оценка на детския аутизъм, методики
за функционална оценка като методика за оценка на образователните потребности на децата
и учениците, методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и
аутистичен спектър на развитие, методика за оценка на индивидуалните потребности на
деца и ученици с множество увреждания, методики за вербално и невербално оценяване –
ПЕКС (PECS) система, МАКАТОН, комуникация "ръка в ръка", метода Тадома, метода CMAP и други;
2. вземат предвид образователните и личните постижения на детето или ученика;
3. вземат предвид социалното и емоционалното развитие на детето или ученика;
4. използват формални и неформални методи на наблюдение и оценка;
5. използват събраната до момента информация за детето и ученика по чл. 29;
6. вземат предвид информацията за детето или ученика, предоставена от ръководители
на социални услуги в общността, в случаите, когато детето или ученикът ползват такива,
както и от лечебни заведения при необходимост;
7. вземат предвид мнението на родителя;
8. вземат предвид мнението на детето или ученика – при възможност;
9. гарантират достъпа на информация за родителя през всички етапи на оценяващия
процес;
10. спазват етичния кодекс на детската градина или училището.
Чл. 77. (1) Оценката на децата и учениците се извършва индивидуално от всеки
специалист в екипа при отчитане на силните страни и възможностите за участие в
образователния процес на детето или ученика.
(2) Времето за индивидуалното оценяване на едно дете или ученик е по преценка на
съответния специалист в зависимост от индивидуалните особености и потребности на
детето или ученика и е в рамките на съответните срокове по чл. 75.
Чл. 78. (1) Оценката на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците е функционална.
(2) При извършването на оценката на децата и учениците, за които има индикации, че
са със специални образователни потребности, увреждането и функционирането се
разглеждат като следствие от взаимодействието между здравословното състояние и
факторите на средата в съответствие с Международната класификация на функционирането
на човека, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация (СЗО) и при
отчитане на Международната класификация на болестите – МКБ 10 на СЗО.
(3) Оценката на децата и учениците по ал. 2 се извършва съгласно Карта за оценка на

индивидуалните потребности на детето или ученика.
(4) Всеки специалист от екипа по чл. 70, ал. 2 попълва съответната на неговата
компетентност част от Картата за оценка, като отделните части се съгласуват между
специалистите и се вписва общо становище за функционирането на детето и за
необходимата допълнителна подкрепа.
(5) Родителят писмено изразява в картата за оценка съгласието или несъгласието си с
извършената оценка на индивидуалните потребности и с решението за предложената
допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика.
(6) Картата за оценка е неразделна част от личното образователно дело на детето или
ученика в националната електронна информационна система за предучилищното и
училищното образование (НЕИСПУО) и се предава заедно с останалите негови документи
при прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното
образование.
(7) На родителя се предоставя при поискване копие от попълнената Карта за оценка на
индивидуалните потребности на детето или ученика.
Чл. 79. (1) При несъгласие на родителя с оценката на индивидуалните потребности
на детето или ученика със специални образователни потребности, извършена в детската
градина или училището, той може да подаде заявление до директора на съответния
регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за организиране
на повторна оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика в 14-дневен срок
от извършването на оценката от екипа за подкрепа за личностно развитие. Родителят
посочва в заявлението мотивите за несъгласието си с оценката на индивидуалните
потребности на детето или ученика със специални образователни потребности.
(2) В случаите на несъгласие на родителя с предложената допълнителна подкрепа за
личностно развитие на детето или ученика, независимо че въз основа на оценките на
индивидуалните потребности по ал. 1 е установена такава необходимост, и за
предотвратяване на риска от отпадане от образование директорът на детската градина или
училището писмено уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на
детето или ученика с цел осигуряване на неговия най-добър интерес.
(3) Директорът на дирекция "Социално подпомагане" в срок до 10 работни дни от
получаването на уведомлението писмено информира директора на детската градина или
училището за предприетите действия.
(4) В случаите по ал. 2 детската градина или училището задължително организира
предоставянето на дейности за обща подкрепа за личностно развитие на детето или ученика.
Чл. 80. (1) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици, за които има
индикации, че са деца или ученици в риск, включва оценяване на рисковите фактори за
развитието на детето или ученика.
(2) Оценяват се:

1. история на здравословното състояние на детето или ученика;
2. неблагоприятни условия в средата/ситуацията на детето или ученика;
3. стресови събития в живота на детето или ученика;
4. демографски фактори, оказващи влияние на развитието на детето или ученика.
(3) Елементите на оценката включват:
1. индивидуални фактори в развитието – използва се Карта за оценка на
индивидуалните потребности на детето или ученика по чл. 78, ал. 3; отчита се и разбирането
на детето или ученика за проблема;
2. фактори в средата на детето или ученика – отчитат се загубите и травматичните
събития или събитията с негативно влияние върху развитието и обучението на детето или
ученика;
3. подкрепяща среда – отчитат се обкръжението на детето или ученика, общността в
детската градина или училището, формирането на приятелства, участието в занимания по
интереси и други.
Чл. 81. (1) За извършването на оценката на индивидуалните потребности на децата и
учениците, които проявяват способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и
спорта и имат постижения, надвишаващи постиженията на техните връстници, се използва
информация, предоставена от учители, родители, деца и ученици или получена след изяви
на детето или ученика.
(2) В случай че ученици с изявени дарби имат затруднения в обучението по един или
повече учебни предмети, на тях може да им бъде извършена оценка на индивидуалните
потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие за
преодоляване на обучителните трудности. Оценката се извършва съгласно Карта за оценка
на индивидуалните потребности на детето или ученика по чл. 78, ал. 3.

Раздел II
Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците
Чл. 82. (1) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование
– детските градини, училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие и
специализирани обслужващи звена, осигуряват допълнителна подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие според вида си е краткосрочна
или дългосрочна.
(3) Краткосрочна е подкрепата, която въз основа на оценката на индивидуалните

потребности на детето или ученика се предоставя за определено време в процеса на
предучилищното и училищното образование, като:
1. за деца или ученици със специални образователни потребности обхваща период от
минимум една учебна година до максимум края на съответния етап от степента на
образование;
2. за деца и ученици в риск обхваща времето на планираните дейности за работа по
конкретния случай, която се осъществява в детската градина и училището в сътрудничество
с отделите за закрила на детето;
3. за деца и ученици с изявени дарби обхваща период от минимум една учебна година;
4. за деца и ученици с хронични заболявания обхваща периода, необходим за
лечението на детето или ученика; при необходимост срокът й се удължава в зависимост от
здравословното състояние на детето или ученика.
(4) Дългосрочна е подкрепата, която обхваща повече от един етап от степента на
образование, повече от една степен на образование или е за целия период на обучение на
детето или ученика в детската градина или училището.
(5) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически
увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда,
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и
специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане.
(6) Когато на деца или ученици се предоставя допълнителна подкрепа по ал. 5, т. 2 от
институция в системата на предучилищното и училищното образование, на тези деца или
ученици не се предоставя такава дейност в други услуги, включително в социални услуги
по ЗСП и ППЗСП.
Чл. 83. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира от детската
градина и училището чрез план за подкрепа по чл. 187, ал. 3 ЗПУО, изготвен за дете или
ученик.
(2) Родителят се запознава с плана за подкрепа на детето или ученика, като му се

предоставя копие от него при поискване.
(3) Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на
детето или ученика.
Чл. 84. Работата с дете и ученик по конкретен случай е метод, който цели гарантиране
на индивидуален подход при предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно
развитие на детето или ученика.
Чл. 85. (1) Работата по конкретен случай се основава на оценката на индивидуалните
потребности и е насочена към децата и учениците в риск, а в някои случаи, определени от
екипа по чл. 70, ал. 2, и към децата и учениците със специални образователни потребности
и децата и учениците с изявени дарби. Работата по конкретен случай се осъществява от
екипа за подкрепа за личностно развитие при съгласуване и координиране на действията му
с водещия на случая в отдела за закрила на детето.
(2) Членовете на екипа може да участват в интердисциплинарна екипна работа със
специалисти от социални услуги в случаите, когато детето или ученикът ползват такива, или
с други специалисти, включително медицински, които осигуряват здравната грижа за детето
или ученика.
(3) Водещият на случая по ал. 1 координира работата си със специалистите от екипа
за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика и със специалистите по ал. 2 и
развива отношения на доверие с детето или ученика.
(4) Работата по конкретен случай включва:
1. формулиране на случая;
2. оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика;
3. определяне на цели и действия, насочени към детето или ученика;
4. изготвяне на план за подкрепа;
5. взаимодействие и работа с подкрепящата среда;
6. оценка на резултатите.
Чл. 86. Психо-социалната рехабилитация е комплекс от дейности на екипа по чл. 70,
ал. 2 за подпомагане на децата и учениците със затруднения, увреждане или разстройство
на тяхното психично здраве, а в някои случаи и на деца и ученици с изявени дарби, за
постигане на оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения,
необходими за пълноценното приобщаване в системата на предучилищното и училищното
образование.
Чл. 87. Психо-социалната рехабилитация се предоставя на отделно дете или ученик
въз основа на оценката на индивидуалните му потребности.
Чл. 88. Водещ на случая на детето или ученика при предоставяне на психо-социалната
рехабилитация в детската градина и в училището е психологът или педагогическият
съветник, когато е с квалификация по психология.

Чл. 89. Дейностите за психо-социална рехабилитация, както и тяхната
продължителност се предоставят и изпълняват съгласно плана за подкрепа на детето или
ученика.
Чл. 90. (1) Рехабилитацията на слуха и говора е комплекс от дейности за стимулиране
на остатъчния слух и на езиковото и речевото развитие на децата и учениците с увреден слух
с различен тип слухопротезиране (конвенционални слухови апарати или кохлеарни
импланти).
(2) Рехабилитацията на слуха и говора се осъществява от рехабилитатор на слуха и
говора, който извършва корекционна и компенсаторна работа с всяко дете или ученик с
увреден слух, съобразно възрастовите и индивидуалните му потребности, вида и степента
на загуба на слуха.
Чл. 91. (1) Рехабилитацията на слуха и говора се осъществява в специални кабинети в
специалните училища за ученици с увреден слух или в кабинети в детски градини и
училища, оборудвани със специални технически и дидактически средства, методики и
материали.
(2) Рехабилитацията на слуха и говора се предоставя въз основа на оценка от
аудиометрично изследване, от артикулационно изследване и в зависимост от вида на
слухопротезирането на детето или ученика.
Чл. 92. Дейностите за рехабилитация на слуха и говора, както и тяхната
продължителност се предоставят и изпълняват съгласно плана за подкрепа на детето или
ученика.
Чл. 93. Зрителната рехабилитация е комплекс от дейности за развитие и по-добро
използване на слабото зрение на децата и учениците с нарушено зрение, обучавани в
детските градини и училищата, чрез разнообразни зрителни задачи, неоптични и оптични
средства и специфични четивни техники.
Чл. 94. Дейностите за зрителна рехабилитация, както и тяхната продължителност се
предоставят и изпълняват съгласно плана за подкрепа на детето или ученика.
Чл. 95. Рехабилитацията на комуникативните нарушения е комплекс от дейности за
подпомагане на деца и ученици със затруднения, увреждане или разстройство на езика,
говора, познавателните процеси и социалното поведение.
Чл. 96. Рехабилитацията на комуникативните нарушения се предоставя на всяко дете
или ученик с комуникативно нарушение въз основа на оценка от невропсихологично
изследване и съобразно индивидуалните му потребности.
Чл. 97. Рехабилитацията на комуникативните нарушения се осъществява от логопеда,
а в някои случаи – и от психолога в детската градина, училището или центъра за подкрепа
за личностно развитие.
Чл. 98. Рехабилитацията на комуникативните нарушения се осъществява в
логопедични кабинети в детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно
развитие, както и в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, оборудвани със специални технически и дидактически средства, методики и
материали.
Чл. 99. Дейностите за рехабилитация на комуникативните нарушения и
продължителността им се определят в плана за подкрепа на детето или ученика.
Чл. 100. (1) На децата и учениците с физически увреждания може да се предоставя
рехабилитация и кинезитерапия по време на учебните часове по физическо възпитание и

спорт от рехабилитатор и/или кинезитерапевт или да им се осигурява лечебна физкултура
(ЛФК).
(2) За децата и учениците по ал. 1 се организират занимания, които осигуряват
физическо натоварване, съобразено с техните възможности и здравословно състояние, и
които ги приобщават към паралелката или групата.
Чл. 101. Дейностите за рехабилитация при физически увреждания и
продължителността им се определят в плана за подкрепа на детето или ученика.
Чл. 102. Институциите в системата на предучилищното и училищното образование
предоставят условия за равен достъп до образование за децата и учениците и чрез
осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда, достъпност на информацията и
комуникацията, достъп до учебните програми и учебното съдържание, разумни улеснения,
технически средства, специализирано оборудване и специализирана подкрепяща среда,
дидактически материали, методики и специалисти.
Чл. 103. Достъпната физическа среда включва осигуряване на подходящи условия,
използване и прилагане на иновативни подходи и съвременни технологии за архитектурна
и физическа достъпност, които в най-голяма степен да отговорят на потребностите на децата
и учениците.
Чл. 104. (1) Достъпна архитектурна среда се осигурява най-малко чрез:
1. входни и комуникационни пространства;
2. помещения и пространства за общо ползване;
3. санитарно-хигиенни и спомагателни помещения.
(2) Достъпната архитектурна среда в институциите в системата на предучилищното и
училищното образование се осигурява чрез съобразяване на елементите на сградите и
съоръженията със специфичните изисквания за различните видове увреждания.
(3) Общодостъпните помещения в сградите се свързват чрез достъпен маршрут.
(4) Специализирана подкрепяща среда се осигурява чрез:
1. обзавеждане на помещенията така, че да дават възможност да се устроят учебни
места за ученици в инвалидни колички, както и учебни места за ученици с увреден слух с
достатъчна осветеност;
2. оборудване при необходимост на учебни места за ученици с увреден слух с
подходяща апаратура – FM системи и други, съвместими с личните слухови апарати или с
кохлеарните импланти на децата или учениците;
3. осигуряване при необходимост на специализирана техника за ученици с нарушено
зрение – брайлови машини, брайлови дисплеи, компютри със синтетична синтезаторна реч
и други;
4. осигуряване при необходимост на устройства за проследяване на погледа и

специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с
глас, алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически увреждания;
5. осигуряване на подходящи помещения за кабинети за рехабилитация на слуха и
говора, за логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и за други специализирани
кабинети;
6. осигуряване на достъп за обслужване на деца и ученици с увреждания в останалите
помещения (библиотеки, административни кабинети и други);
7. организиране при необходимост по предложение на екипите за подкрепа за
личностно развитие на работни и игрови кътове за индивидуална работа или за работа на
пода, както и кътове за почивка в класната стая или в стаята на групата.
Чл. 105. Достъпността на информацията и комуникацията се изразява в осигуряване
на:
1. достъп до видовете средства за информация и комуникация (телефони, компютри,
интернет и други);
2. достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците, за
предлаганите дейности и програми за обучение и представянето им в достъпен формат;
3. достъпност на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти чрез
осигуряване на разумни улеснения според индивидуалните потребности на децата и
учениците;
4. достъпна мултимедийна образователна среда, специализирани софтуерни продукти,
аудио-визуални средства, алтернативни форми за комуникация и за предаване на
информация на деца и ученици с увреден слух и с нарушено зрение.
Чл. 106. Достъпът до учебните програми и учебното съдържание се гарантира със:
1. предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за
осигуряване на непрекъснатост при прехода им през различните етапи и степени на
образование;
2. адаптиране на учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на
децата и учениците със специални образователни потребности;
3. осигуряване на помощни средства и специализирани технологии в образователния
процес;
4. осигуряване на терапевтична подкрепа и рехабилитация на децата и учениците;
5. осигуряване на обучение по учебни програми по специалните учебни предмети за
деца и ученици със сензорни увреждания;
6. използване на подходящи обучителни материали и учебни помагала.

Чл. 107. (1) Директорът на училището заявява пред регионалната комисия за
организиране и провеждане на националното външно оценяване и пред регионалната
комисия за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити в регионалното
управление на образованието, съответно по чл. 61 и 94 от Наредба № 11 от 1 септември 2016
г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.),
необходимите разумни улеснения за учениците, които имат нужда от такива, за да участват
в националното външно оценяване и в държавните зрелостни изпити.
(2) Улесненията по ал. 1 може да включват:
1. осигуряване на удължено време за провеждане на изпита;
2. провеждане на изпита с помощта на материали на брайлов шрифт или на уголемен
шрифт, с помощта на компютър или на компютър със синтетична синтезаторна реч или
провеждане на устен изпит;
3. осигуряване на учители консултанти;
4. самостоятелна зала по преценка на екипа за подкрепа за личностно развитие.
(3) Улеснения по ал. 2 може да се осигуряват и за участието на ученици, които се
нуждаят от такива, в олимпиади и състезания.
Чл. 108. Детската градина, училището, центърът за подкрепа за личностно развитие и
регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в зависимост
от индивидуалните потребности на децата и учениците осигуряват следните специалисти за
допълнителна подкрепа за личностно развитие:
1. при сензорни и/или неврологични увреждания и при множество увреждания –
ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца и ученици с нарушено
зрение, логопед, психолог, помощник на учителя;
2. при обучителни трудности – логопед, психолог, ресурсен учител;
3. при прояви от аутистичния спектър – ресурсен учител, логопед, психолог, а при
необходимост – сензорен терапевт и помощник на учителя;
4. при емоционални и/или поведенчески затруднения – психолог и/или педагогически
съветник, а при необходимост – помощник на учителя и психотерапевт;
5. при наличие на риск – психолог и/или педагогически съветник, а при необходимост
– помощник на учителя и образователен медиатор от общността на детето или ученика или
социален работник;
6. при изявени дарби и способности в различни области – учител и/или специалисти
съобразно изявените дарби и способности на детето или ученика, а при необходимост –
педагогически съветник и/или психолог;

7. при хронични заболявания – болничен учител, ресурсен учител, психолог и/или
педагогически съветник.
Чл. 109. (1) Ресурсен учител се осигурява на всяко дете или ученик със специални
образователни потребности, за което вследствие на оценката на индивидуалните
потребности е установена необходимост от ресурсно подпомагане.
(2) Броят на ресурсните учители в детската градина и училището се определя в
зависимост от броя на децата и учениците със специални образователни потребности, от
вида на подкрепата – краткосрочна или дългосрочна, от броя на часовете за ресурсно
подпомагане, посочени в плановете за подкрепа на децата или учениците, съобразно
променящите се индивидуални потребности на децата или учениците.
(3) Разпределението на работата между ресурсните учители в детската градина или
училището и на броя на децата и/или учениците, с които работи един ресурсен учител, е в
зависимост от потребностите на децата или учениците и спецификата на уврежданията или
нарушенията им, но не повече от 12 деца и/или ученици със специални образователни
потребности на един ресурсен учител.
(4) Ресурсният учител може да работи като специалист с общ профил, подпомагащ
всички групи деца и/или ученици със специални образователни потребности, и като
профилиран, подпомагащ определена група деца и/или ученици с еднакви по вид
увреждания или нарушения.
Чл. 110. Логопед се осигурява на дете или ученик с идентифицирани потребности от
логопедична рехабилитационна работа и терапия.
Чл. 111. Психолог се осигурява на дете или ученик с идентифицирани потребности от
психологическа подкрепа и терапия, необходимост от директна работа и консултиране.
Чл. 112. (1) Помощник на учителя се осигурява при повече от 3 деца или ученици със
специални образователни потребности в група в детската градина или в паралелка в
училището, когато децата и учениците са с комплексни потребности вследствие на
емоционално-поведенчески проблеми при разстройство от аутистичния спектър или при
друго увреждане, нарушение или заболяване.
(2) Помощникът на учителя не е педагогически специалист и се назначава от
директора на детската градина или училището, когато е определен в плана за подкрепа на
детето или ученика.
(3) Помощникът на учителя трябва да има компетентности и/или опит в дейности,
свързани с работата с деца и ученици със специални образователни потребности.
(4) Помощникът на учителя осъществява дейността си съобразно инструкциите на
учителите на детето или ученика със специални образователни потребности и има следните
функции:
1. участва в работата на екипа за подкрепа за личностно развитие на дете или ученик
със специални образователни потребности;
2. оказва техническа помощ при подготовката на образователни материали за деца и

ученици със специални образователни потребности;
3. съдейства организационно и технически на учителя при провеждането на учебния
час или на педагогическата ситуация по преценка на учителите по отделните учебни
предмети или на учителите в групата в детската градина;
4. познава индивидуалните учебни програми на ученика;
5. подпомага изпълнението на дейности, определени в плановете за подкрепа на децата
и учениците със специални образователни потребности;
6. подпомага работата на учителите за развитие на адаптивните способности на децата
и учениците към образователната среда и за постигане на тяхната независимост;
7. подпомага придвижването на деца и ученици със специални образователни
потребности в сградата на детската градина или на училището;
8. подпомага осигуряването на безопасни условия за обучение на децата и учениците,
като подкрепя учителя при осигуряването на реда в групата или в класната стая в случай на
проблемно поведение на дете или ученик;
9. подпомага овладяването на хигиенни навици и самообслужването на децата и
учениците в детската градина или училището;
10. осъществява и други дейности, предвидени в длъжностната му характеристика.
(5) Помощник-възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на
учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца със затруднения в
обучението или самообслужването, както и при деца със специални образователни
потребности.
Чл. 113. (1) Социален работник се осигурява за осъществяване на социалнопедагогическата работа в детската градина или в училището и за изпълнение на функцията
на медиатор между семейството и обкръжението на детето или ученика и образователната
институция, с акцент на децата и учениците в риск.
(2) За осъществяването на социално-педагогическата работа в детската градина и
училището социалният работник:
1. установява и поддържа взаимодействие с педагогическите и другите специалисти в
детската градина и училището, като организира срещи с учители, с медицинския специалист
в здравния кабинет и с други специалисти за обсъждане на методите на работа с децата и
учениците за образование в ценности, права и отговорности;
2. подпомага формулирането на цели, специфични за всеки елемент от оценката на
индивидуалните потребности и/или подкрепата на детето или ученика, и проследява
взаимодействието на детето или ученика с неговото обкръжение;

3. осъществява срещи с родители и свързва семейството с наличните ресурси в
общността; реализира сътрудничество със служби, институции и услуги в общността за
създаване на граждански модели на поведение и за изграждане на благоприятна семейна
среда.
Чл. 114. (1) Детската градина, училището и центърът за подкрепа за личностно
развитие осигуряват гъвкава и динамична организация на средата и пространството според
различните потребности на децата и учениците.
(2) Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
предоставят информация и подкрепа при организирането на подкрепящата среда в детските
градини и училищата.
Чл. 115. (1) Детската градина и училището осигуряват обучение по учебни програми
по специални учебни предмети за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух и с
нарушено зрение, в чиито индивидуални учебни планове са предвидени часове за изучаване
на специални учебни предмети
(2) Учебните програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с
увреден слух са по индивидуална рехабилитация на слуха и говора, развитие на речта,
произношение, фонетична ритмика, моторика, музикални стимулации, реч и предметна
дейност.
(3) Учебните програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с
нарушено зрение са по зрително подпомагане, ориентиране и мобилност, полезни умения и
социални умения.
Чл. 116. Учебните програми по специалните учебни предмети за децата и учениците
с увреден слух съдействат за стимулиране на слуховото възприятие, речевото, езиковото,
моторното и социалното развитие и за формиране на умения за самостоятелен и независим
живот чрез средствата на тоталната комуникация.
Чл. 117. (1) Учебните програми по специалните учебни предмети за децата и
учениците с нарушено зрение имат за цел да подпомогнат цялостното развитие на децата и
учениците с нарушено зрение, като съдействат за компенсация на слепотата и слабото
зрение и за формиране на умения за самостоятелен и независим живот.
(2) Учебните програми по специалните учебни предмети за деца и ученици с нарушено
зрение се изпълняват в индивидуална или групова форма на работа, както и в часовете по
различни учебни предмети от учител на ученици с нарушено зрение.
Чл. 118. Обучението по специалните учебни предмети за децата и учениците със
сензорни увреждания се предоставя от специалното училище за обучение и подкрепа на
ученици със сензорни увреждания или от рехабилитатори на слуха и говора и учители на
деца и ученици с нарушено зрение, назначени в детските градини, училищата и
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Чл. 119. Ресурсното подпомагане се осъществява от ресурсни учители,
рехабилитатори на слуха и говора и други педагогически специалисти, които са част от
екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности в детските градини и училищата.
Чл. 120. (1) Директорът на детската градина или училището назначава ресурсен
учител за дългосрочна допълнителна подкрепа, когато в групата в детската градина или в

паралелката се обучават до 3 деца или ученици със специални образователни потребности.
(2) За децата и учениците с краткосрочна допълнителна подкрепа директорът може
при необходимост да подаде заявление за осигуряване на ресурсни учители и други
педагогически специалисти от регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, от център за подкрепа за личностно развитие, от Държавния
логопедичен център, от специални училища за обучение и подкрепа на ученици със
сензорни увреждания.
(3) В срок до 14 дни от получаването на заявлението по ал. 2 директорите на
регионалните центрове за подкрепа на процеса за приобщаващото образование, Държавният
логопедичен център, центровете за подкрепа за личностно развитие и специалните училища
за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания осигуряват необходимите
учители и специалисти, а при невъзможност да ги осигурят съдействат на директора на
детската градина или училището за осигуряването им от други институции или от социални
услуги.
Чл. 121. Ресурсното подпомагане на деца и ученици с увреден слух и на деца и
ученици с нарушено зрение може да бъде осигурено и предоставено от специалисти на
специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания –
рехабилитатори на слуха и говора или учители на деца и ученици с нарушено зрение.
Чл. 122. (1) Ресурсното подпомагане се провежда индивидуално и/или групово
съгласно плана за подкрепа на всяко дете или ученик със специални образователни
потребности.
(2) Ресурсното подпомагане може да включва:
1. адаптиране на учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на
децата и учениците със специални образователни потребности;
2. осигуряване на помощни средства и технологии за пълноценно участие в
образователния процес;
3. съвместна работа на учителите в групата в детската градина/учителя по съответния
учебен предмет и ресурсния учител при провеждането на педагогическата ситуация/урока;
4. терапевтична подкрепа на деца и ученици със специални образователни
потребности;
5. консултиране на учителите по отношение на изграждането на подкрепяща среда в
детската градина или училището и за осигуряване на ерготерапия, сензорна интеграция и
други образователни ресурси за децата и учениците със специални образователни
потребности;
6. осигуряване на обучение чрез алтернативни форми на комуникация;
7. обучение в полезни умения и подготовка за самостоятелен живот;

8. осъществяване на дейности в класната стая и в стаята на групата с цел приемане и
приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.
Чл. 123. Ресурсното подпомагане може да бъде преустановено с решение на екипа за
подкрепа за личностно развитие след преглед на напредъка в развитието на детето или
ученика и/или постигане на целите в плана за подкрепа, и след подадено заявление от
родителя.
Чл. 124. (1) Когато детската градина или училището не може да осигури ресурсното
подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, в срок до 10
септември директорът подава информация до съответната община с искане за осигуряването
му, като посочва видовете специалисти за ресурсното подпомагане.
(2) В срок до 20 септември общината уведомява директора на детската градина или
училището за взетото решение за начина на осигуряване на ресурсното подпомагане на
децата и учениците със специални образователни потребности и за видовете специалисти –
от център за подкрепа за личностно развитие на територията на съответната община или за
възлагане при условията и по реда на чл. 198 ЗПУО.
(3) Когато общината не може да осигури ресурсното подпомагане при условията на ал.
2, дейностите за ресурсно подпомагане се осигуряват от съответния регионален център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
(4) В срок до 30 септември директорът на детската градина или училището въвежда
информацията за ресурсното подпомагане на децата и учениците със специални
образователни потребности, за институциите и/или за лицата, които го осигуряват, както и
за специалистите, които го осъществяват, в националната електронна информационна
система за предучилищното и училищното образование, в списък-образец № 1 или в списъкобразец № 2.
(5) В случай че въз основа на извършената оценка на индивидуалните потребности е
установена необходимост от ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални
образователни потребности след 30 септември, директорът на детската градина или
училището извършва промени в утвърдения списък-образец, като въвежда информацията
по ал. 4 в срок до 1 декември.
Чл. 125. Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование осъществяват супервизия и методически подпомагат предоставянето на
ресурсното подпомагане в детските градини, училищата и в центровете за подкрепа за
личностно развитие.
Чл. 126. (1) Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с
изявени дарби се организира и провежда в центрове за подкрепа за личностно развитие по
чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, в детските градини, в училищата и в Националния дворец на децата.
(2) Допълнителната подкрепа по ал. 1 включва:
1. осигуряване на възможности за работа с дете или ученик с изявени дарби по
конкретен случай и за допълнителна индивидуална работа за развитие и надграждане на
изявените дарби;

2. осигуряване на възможности за ползване на подходяща физическа среда,
обзавеждане, оборудване, материали и консумативи;
3. осигуряване на квалифицирани специалисти за допълнителна подкрепа в
съответната област – науки, технологии, изкуства, спорт;
4. осигуряване на възможности за участие в различни национални и международни
изяви – състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и
други;
5. осигуряване на възможности за включване в програми и проекти, насочени към
стимулиране на изявите и подобряване на постиженията на децата и учениците;
6. провеждане на летни академии, тематични семинари, дискусионни клубове и други;
7. осигуряване на възможности за издаване на специализирана литература с
практическа и теоретическа насоченост, включително разработки на ученици;
8. сътрудничество с висши училища, културни институции и Българската академия на
науките за подкрепа на даровити деца и ученици;
9. отпускане на стипендии за отличен успех или при достигане на призови места на
национални и международни олимпиади и състезания при условия и по ред, определени от
Министерския съвет.
(3) Допълнителна подкрепа по ал. 1 се предоставя на деца и ученици с трайни
способности и постижения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта,
класирани на първите три места на общински, национални и международни изяви с
конкурсен характер през предходната година.
(4) Допълнителната подкрепа по ал. 1 се определя от екипа за подкрепа за личностно
развитие по предложение на учителя в групата или на учителя, който преподава на ученика
по съответния учебен предмет, или на специалист в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта и се осъществява съгласно план за подкрепа, в който се определя и броят
на часовете за допълнителна индивидуална работа.
Чл. 127. (1) Детската градина и училището осъществяват подкрепа за успешен преход
на децата и учениците между отделните етапи и степени на образование или между
институциите в системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Преходът между институциите в системата на предучилищното и училищното
образование се планира от координаторите в институциите с участието на родителя.
(3) В случаите по ал. 2 родителят сътрудничи на екипа за подкрепа за личностно
развитие на детето или ученика.
(4) При прехода на детето или ученика от една институция в системата на
предучилищното и училищното образование в друга родителят предоставя на координатора

в институцията, в която се записва детето или ученикът, актуална информация за
състоянието му, включително съпътстващи документи за здравен и социален статус.
(5) При преходите на децата и учениците между институциите в системата на
предучилищното и училищното образование координаторите по ал. 2 си предоставят плана
за подкрепа и документите на детето или ученика.

Раздел III
Екип за подкрепа за личностно развитие на детето или
ученика
Чл. 128. (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие в детската градина или
училището се създава със заповед на директора за конкретно дете или ученик – със
специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за
всяка учебна година.
(2) В състава на екипа по ал. 1 задължително участват психолог и/или педагогически
съветник, както и логопед. В екипа може да участва ресурсен учител/специален педагог,
както и други специалисти според индивидуалните потребности на детето или ученика. В
екипа може да се включват представители на органите за закрила на детето и на органите за
борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
(3) Екипът по ал. 1 се ръководи от определения със заповедта на директора специалист
от екипа.
(4) В работата на екипа на детето или ученика участва родителят, а при необходимост
– и представител от съответния регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование и/или от центъра за подкрепа за личностно развитие.
(5) Екипът по ал. 1 провежда общите си срещи по предварително изготвен график,
който включва не по-малко от три заседания – в началото на учебната година, в края на
първия и на втория учебен срок. Родителят се запознава с графика.
Екипът по ал. 1 провежда общи срещи не по-малко от три пъти през учебната
година – в началото на учебната година, в края на първия и на втория учебен срок.
Родителят се запознава с датите на срещите.
(6) При възникнала необходимост заседание може да се провежда и извън определения
график извънредно. Ръководителят на екипа по ал. 1 отправя покана за участие на родителя
преди провеждането на извънредното заседание с писмо, по имейл или в телефонен
разговор.
(7) Задължителните три заседания по ал. 5 са редовни, когато на тях присъстват всички
членове на екипа. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината членове на
екипа.
(8) Заседанията, които се провеждат извън определените три заседания по ал. 5, са

редовни, когато на тях присъстват поне половината от членовете на екипа. Решенията се
вземат с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове на екипа в
конкретното заседание.
(9) За всяко заседание на екипа за подкрепа за личностно развитие се води протокол,
в хартиен или електронен вид подписан от лицето, водещо протокола, и от психолога
и/или педагогическия съветник.
Чл. 129. (1) Екипът за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика
осъществява работата с дете и ученик по конкретен случай. За конкретни дейности от плана
за подкрепа при необходимост могат да бъдат привличани външни за детската градина или
училището специалисти.
(2) Екипът за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика освен посочените
функции в чл. 189, т. 1 – 4 ЗПУО изпълнява и следните функции:
1. определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на
индивидуалните потребности на детето или ученика и определя правила за работата си;
2. проучва документите и информацията за детето или ученика;
3. обсъжда проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и формулира
общо решение за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от заседанието;
4. информира директора на детската градина или училището за взетото решение за
предоставяне на допълнителна подкрепа;
5. определя вида и формата на обучение на детето или ученика въз основа на оценката
на индивидуалните му потребности;
6. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности при
необходимост разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми
по един или повече учебни предмети за ученици със специални образователни потребности
и за ученици с изявени дарби, съответно по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 ЗПУО за учебната година;
7. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности
разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със
специални образователни потребности и с множество увреждания; в случай че учениците се
обучават в центрове за специална образователна подкрепа, индивидуалните учебни планове
и програми се разработват в сътрудничество между училището и центъра за специална
образователна подкрепа;
8. проследява напредъка в развитието на детето или ученика два пъти през учебната
година и при необходимост внася промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни
програми след информирано писмено съгласие на родителя, който е длъжен да оказва
съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика;

9. извършва консултативна дейност с децата и учениците, с учителите, с родителите
за приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни
потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания в детската градина и
училището;
10. изготвя доклади в електронен вид за дейността на екипа до директора на детската
градина или училището, съответно в 7-дневен срок след края на първия учебен срок и в 10дневен срок след края на втория учебен срок на учебната година.
Чл. 130. Всеки специалист от състава на екипа за подкрепа за личностно развитие на
конкретно дете или ученик може да участва в повече от един екип.
Чл. 131. Директорът на детската градина или училището изпраща копие от протокола
с оценката и решението на екипа за подкрепа за личностно развитие за предоставяне на
допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика със специални
образователни потребности в регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование в 7-дневен срок от извършването на оценката за одобряване на
предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности.
Чл. 132. Когато не може да формира екип за подкрепа за личностно развитие на дете
или ученик със специални образователни потребности, директорът на детската градина или
училището в 3-дневен срок от установяването на необходимостта от извършване на оценка
на индивидуалните потребности изпраща заявление до директора на регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование за извършване на оценката по чл. 190,
ал. 3, т. 2 ЗПУО.

Раздел IV
Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците със специални образователни
потребности
Чл. 133. Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности се създава към всеки регионален център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Чл. 134. (1) Регионалният екип по чл. 133 се определя до 15 септември със заповед на
директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
за всяка учебна година и работи целогодишно.
(2) В състава на регионалния екип по чл. 133 се включват специалистите по чл. 190,
ал. 2 ЗПУО.
Чл. 135. (1) За изпълнение на функцията по чл. 190, ал. 3, т. 1 ЗПУО директорът на
регионалния център за подкрепа на приобщаващото образование определя мобилна група
от състава на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности, която на място в съответната детска градина или
училище извършва следното:
1. обсъжда с екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика
извършената оценка на индивидуалните потребности и се запознава с основанията за

нейното извършване;
2. запознава се с документите във връзка с извършената оценка по т. 1;
3. при необходимост извършва наблюдение на детето или ученика със специални
образователни потребности в естествената му среда и провежда събеседване с родителя;
4. отправя препоръки към екипите за подкрепа за личностно развитие във връзка с
допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности.
(2) За извършването на дейностите по ал. 1 мобилната група изготвя доклад в хартиен
и/или електронен вид, който обсъжда с ръководителя на регионалния екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
Ръководителят на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности предлага на директора на регионалния
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри
предоставянето на допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 ЗПУО.
(3) След получаването на доклада директорът на регионалния център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование одобрява или не одобрява предложението за
предоставяне на допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални
образователни потребности, за което писмено уведомява директора на детската градина или
училището.
(4) Дейностите по ал. 1 – 3 се извършват в срок до един месец от издаването на
заповедта на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование за определяне на мобилната група.
Чл. 136. (1) За изпълнение на функцията по чл. 190, ал. 3, т. 2 ЗПУО директорът на
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование определя
мобилна група от състава на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците със специални образователни потребности, която на място в съответната детска
градина или училище извършва оценка на индивидуалните потребности на детето или
ученика.
(2) След извършването на оценката по ал. 1 мобилната група изготвя доклад в хартиен
и/или електронен вид, който обсъжда с ръководителя на регионалния екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
Ръководителят на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности предлага на директора на регионалния
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри
предоставянето на допълнителна подкрепа.
(3) След получаването на доклада по ал. 2 директорът на регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование одобрява или не одобрява
предложението за предоставяне на допълнителната подкрепа на детето или ученика със
специални образователни потребности, за което писмено уведомява директора на детската

градина или училището.
(4) Дейностите по ал. 1 – 3 се извършват в срок до един месец от издаването на
заповедта на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование за определяне на мобилната група.
Чл. 137. (1) За изпълнение на функцията по чл. 190, ал. 3, т. 3 ЗПУО след получаването
на заявлението по чл. 79, ал. 1 регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците със специални образователни потребности организира извършването на
повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците на място в
съответната детска градина или училище от мобилна група. Съставът на мобилната група е
част от състава на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности и се определя от директора на
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
(2) След повторната оценка мобилната група изготвя доклад в хартиен и/или
електронен вид, който обсъжда с ръководителя на регионалния екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
Ръководителят на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности предлага на директора на регионалния
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри
предоставянето на допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 ЗПУО.
(3) След получаването на доклада по ал. 2 директорът на регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование одобрява или не одобрява
предложението за предоставяне на допълнителната подкрепа на детето или ученика със
специални образователни потребности, за което писмено уведомява директора на детската
градина или училището и родителя, подал заявлението.
(4) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности може да направи препоръки към екипа за подкрепа
за личностно развитие на детето или ученика за изготвянето на плана за подкрепа на детето
или ученика.
(5) Ръководителят на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците със специални образователни потребности задължително обсъжда с родителя
резултатите от повторната оценка и предлаганата допълнителна подкрепа. Родителят
изразява писмено съгласие или несъгласие за предоставянето на допълнителна подкрепа.
(6) При несъгласие на родителя за предоставяне на допълнителна подкрепа директорът
на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование писмено
уведомява директора на детската градина или училището с цел предприемане на съответни
дейности от общата подкрепа.
(7) Дейностите по ал. 1 – 5 се извършват в срок до един месец от издаването на
заповедта на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование за определяне на мобилната група.
Чл. 138. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и

учениците със специални образователни потребности приема заявления на родители за
насочване на деца и ученици със специални образователни потребности за обучение в
специални училища за ученици със сензорни увреждания до 15 септември на съответната
учебна година или до началото на втория учебен срок, а по изключение – и в други срокове,
определени от директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование.
(2) Към заявлението по ал. 1 родителят прилага документи, свързани с обучението на
детето или ученика, с оценката на индивидуалните му потребности от екип за подкрепа за
личностно развитие в детската градина или училището, когато такава е извършена от екип
за подкрепа за личностно развитие, документи, съдържащи информация за здравословното
и емоционалното състояние и социалното положение на детето или ученика, документи,
издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и
образованието на детето или ученика при наличието на такива.
(3) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности извършва оценка на индивидуалните потребности на
децата и учениците във връзка с насочването им за обучение в училищата по ал. 1 там,
където е детето или ученикът – в детската градина, в училището, в някои медицински случаи
– в дома на детето или в лечебно заведение, в социални услуги в общността, а по изключение
след преценка от него на конкретната ситуация на детето – в регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
(4) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности:
1. се запознава подробно с фактите и обстоятелствата и с всички документи,
представени от родителя;
2. извършва наблюдение на детето или ученика и при необходимост прилага подходящ
инструментариум за оценка;
3. обсъжда с родителя, както и с екипа за подкрепа за личностно развитие на детето
или ученика всички обстоятелства, свързани с потребностите и възможностите на детето
или ученика.
(5) В срок до един месец от подаването на заявлението по ал. 1 регионалният екип за
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни
потребности изготвя мотивирано становище за насочване за обучение в специално училище
за ученици със сензорни увреждания или за възможността за обучение в детска градина по
чл. 35 или в училище по чл. 38 ЗПУО с конкретни препоръки за обучението и за
допълнителната подкрепа за личностно развитие на детето или ученика.
(6) В срок до 5 дни след получаването на мотивираното становище на регионалния
екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни
потребности директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование одобрява или не одобрява насочването на детето или ученика в специално

училище за ученици със сензорни увреждания.
(7) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности задължително запознава родителя и обсъжда с него
оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика.
(8) Решението за мястото на обучение на детето или ученика се взема от родителя.
Чл. 139. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от
задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със
специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато
здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват
постъпване в първи клас.
(2) Решението за отлагане по ал. 1 се взема в срок до 30 юни на всяка календарна
година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението
за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в
допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за
детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след
извършено от регионалния екип наблюдение на детето.
(3) Наблюдението на детето за необходимостта от отлагане по обективни причини от
задължително обучение в първи клас се извършва в детската градина, училището,
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, а в някои
медицински случаи – в дома на детето или в лечебно заведение по преценка на регионалния
екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни
потребности.
(4) В случай на отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи
клас по предложение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности за детето в подготвителната група в
детската градина или в училището се осигурява допълнителна подкрепа за личностно
развитие съобразно индивидуалните му потребности.
(5) Решение за отлагане по обективни причини на задължителното обучение в първи
клас може да се вземе от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности и в други срокове, извън определения
в ал. 2, но не по-късно от 15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането, в
случай на отсъствие от страната на родителя, на издаване на документ от компетентен орган
след 30 юни, когато е необходим за отлагането на детето от обучение, и други.
Чл. 140. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на
ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за
завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от
професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им
състояние.

(2) За изготвяне на становището по ал. 1 родителят подава до директора на
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ
адрес на ученика от 3 до 21 май следните документи:
1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
2. служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща
класа и срочните оценки за първия учебен срок;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на
ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност
от професия;
4. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и
социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи,
които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
5. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна
комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта,
съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които
удостоверяват заболяването.
(3) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование изисква служебно от директора на училището, в което се е обучавал ученикът,
документ за одобрение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие,
издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование, служебна бележка, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия
учебен срок, както и плана за подкрепа на ученика.
Чл. 141. При възникнала необходимост и/или писмено изразено желание от страна на
родителя насочване на ученици със специални образователни потребности, които ще
получат удостоверение за завършен Х клас, за продължаване на обучението им в профили
или в специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и
здравословното им състояние, се извършва по реда на чл. 140, ал. 2, т. 1 – 5 и ал. 3.
Чл. 142. (1) Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование прави преценка на индивидуалните потребности, личните интереси,
мотивацията и възможностите на учениците за продължаване на обучението им в профили
или в специалности от професии.
Становището по чл. 140, ал. 1 съдържа преценка на индивидуалните потребности,
личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на
обучението му в профили или в специалности от професии и насочването му в
подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния планприем и с допълнителния държавен план-прием за областта.
(2) Въз основа на документите регионалният център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование изготвя мотивирано становище за насочване на съответния

ученик в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния
план-прием за областта.
(3) Становището по ал. 2 Становището по чл. 140, ал. 1 съдържа конкретни
препоръки за изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда
при необходимост и за подходящата форма на обучение на ученика.
(4) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование изпраща в регионалното управление на образованието становището по ал. 2
становището по чл. 140, ал. 1 на комисията по чл. 95, ал. 3 от Наредбата за организацията
на дейностите в училищното образование за насочване на ученици по документи за профили
и специалности от професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
Чл. 143. (1) Със заповед на началника на регионалното управление на образованието
в началото на учебната година се определят училища, които при необходимост могат да
осигуряват болнични учители.
(2) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности извършва преценка за обучението на ученици по чл.
111, ал. 5 ЗПУО, настанени при стационарни условия в лечебни заведения, и ги насочва за
обучение в училищата по ал. 1.
(3) Преценката по ал. 2 се извършва въз основа на заявление от родителя до директора
на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование с приложени
към него медицински документи, включително от лечебното заведение, в което ученикът е
настанен за лечение при стационарни условия.
(4) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности извършва допълнителна специализирана оценка и
изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръката на екипа за
подкрепа за личностно развитие за промяна на формата на обучение на ученик със
специални образователни потребности от дневна в индивидуална.
Чл. 144. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности предлага и организира при
необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със
специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за
подкрепа за личностно развитие.
(2) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование може да издаде мотивирано становище за необходимостта от преместване на
дете или ученик със специални образователни потребности при постъпило заявление от
родителя за промяна на детската градина или училището в следните случаи:
1. когато регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности установи невъзможност на детето или ученика
да продължи обучението си в детската градина или училището, в което е записано;
2. при възникване на кризисна ситуация в детската градина или училището.

(3) В становището може да се включи и препоръка за подходяща детска градина или
училище, в което детето или ученикът да се премести при спазване на чл. 192 ЗПУО.
(4) Копие от становището се предоставя на родителя и на началника на регионалното
управление на образованието.
Чл. 145. (1) Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование изразяват становище за насочване на деца и ученици със специални
образователни потребности за обучение в изнесени групи и паралелки в центрове за
специална образователна подкрепа след заявено желание на родителя, по предложение на
екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика.
(2) Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
поддържат информация за:
1. децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в
детски градини по чл. 35 и в училища по чл. 38 и 39 ЗПУО;
2. децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в
специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания и в
центрове за специална образователна подкрепа;
3. ресурсните учители и другите специалисти, които осъществяват ресурсно
подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности;
4. всички помощници на учителя.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя от директорите на детските градини,
училищата и центровете за специална образователна подкрепа, като редът и условията за
предоставянето й се определят в правилника за устройството и дейността на регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. При обработването и
съхраняването на информацията се спазват изискванията на Закона за защита на личните
данни.
(4) Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
провеждат въвеждащо обучение на всички помощници на учителя.
(5) Обучението по ал. 4 е 5-дневно и се провежда преди началото на учебната година
или по време на учебната година, когато има новоназначени помощници на учителя.
(6) Когато въвеждащото обучение е недостатъчно за целите на приобщаването и на
адекватната допълнителна подкрепа на учениците в класа или на децата в групата, на
помощниците на учителя се провежда продължаващо обучение. Срокът на продължаващото
обучение е не по-малък от 5 дни.

Глава четвърта Глава пета

ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И
ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ НА
УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОТРЕБНОСТИ И НА УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Чл. 146. (1) За ученици със специални образователни потребности, които се обучават
в дневна, вечерна, комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение, и
за ученици с изявени дарби, които се обучават в комбинирана, дистанционна форма или в
дуална система на обучение, при необходимост се разработва индивидуален учебен план
въз основа на училищния учебен план.
(2) Индивидуален учебен план се разработва и за ученици със специални
образователни потребности, които се обучават в индивидуална форма на обучение при
условията и по реда на чл. 107, ал. 4 ЗПУО, както и за ученици с изявени дарби, които се
обучават в индивидуална форма на обучение.
(3) Индивидуалният учебен план се утвърждава със заповед на директора на
училището след обсъждане и приемане от педагогическия съвет и изпълнението му се
контролира ежемесечно от регионалното управление на образованието.
(4) Във връзка с дейността по ал. 3 директорът на училището ежемесечно изпраща
информация в регионалното управление на образованието.
(5) В случай че за ученици с изявени дарби, които се обучават по индивидуален учебен
план в комбинирана форма на обучение или в дуална система на обучение, са необходими
квалифицирани специалисти за допълнителна подкрепа в съответната област – науки,
технологии, изкуства, спорт и други, директорът на училището може да ги осигури от
центрове за подкрепа за личностно развитие, от Националния дворец на децата, от друга
институция или организация, осъществяваща дейност в областта на науките, технологиите,
изкуствата и спорта.
Чл. 147. (1) Индивидуалният учебен план разпределя учебното време между учебните
предмети или модули за придобиване на училищната подготовка.
(2) Според потребностите, възможностите и способностите на учениците със
специални образователни потребности и на учениците с изявени дарби в индивидуалния
учебен план се допуска:
1. отсъствие в раздел А на учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато
обучението на ученика по него е невъзможно и това е доказано с медицински документ;
2. отсъствие в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на
ученика по тях е невъзможно и въз основа на медицински документ екипът за подкрепа за
личностно развитие е препоръчал съответните предмети да не се изучават – за учениците
със специални образователни потребности;

3. намален брой учебни часове по един, по повече или по всички учебни предмети,
като намаляването в основната степен на образование не може да бъде повече от 50 на сто,
а в средната степен на образование не може да бъде повече от 70 на сто за всеки отделен
учебен предмет.
(3) Индивидуалният учебен план съдържа:
1. наименованията на учебните предмети/модули и седмичния брой часове по учебни
предмети/модули;
2. пояснителни бележки за отразяване на особеностите по прилагането му.
(4) В пояснителните бележки към индивидуалния учебен план се определят:
1. място за провеждане на обучението – в училище, в център за специална
образователна подкрепа, в домашни условия или в стационарни условия в лечебно
заведение;
2. календарен график на обучението по дати и часове;
3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка и
оценка, когато има такива специфики;
4. учебните предмети от индивидуалния учебен план, по които ще бъдат изготвени
индивидуални учебни програми.
(5) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година.
Чл. 148. (1) За обучението по всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план на
ученик с умствена изостаналост и множество увреждания в случаите, когато ученикът е
насочен за обучение в център за специална образователна подкрепа по реда на чл. 195, ал. 4
ЗПУО, екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика в училището, в което ученикът
е записан, разработва въз основа на оценката на индивидуалните му потребности
индивидуални учебни програми в сътрудничество с педагогическите специалисти, които го
обучават в центъра за специална образователна подкрепа. Индивидуалните учебни
програми се утвърждават от директора на училището.
(2) Всяка индивидуална учебна програма съдържа:
1. кратко представяне на учебната програма;
2. очаквани резултати от обучението по учебния предмет в края на класа за постигане
на компетентностите – знания, умения и отношения, в съответствие с индивидуалните
потребности и възможности на ученика;
3. учебно съдържание (теми, компетентности, като очаквани резултати от обучението,
нови понятия);

4. препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за
годината;
5. специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците;
6. дейности за придобиване на ключови компетентности, както и за развитие на
социални и полезни умения за самостоятелен и независим живот.
Чл. 149. Индивидуалните учебни програми на учениците със специални
образователни потребности се разработват въз основа на държавния образователен стандарт
за общообразователната подготовка, съобразени са с учебните програми по
общообразователните учебни предмети, с учебните програми по специалните учебни
предмети – за ученици със сензорни увреждания, и с учебните програми по учебните
предмети или модули за професионално образование и обучение и са в съответствие с
индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик.
Чл. 150. (1) Оценяването на учениците със специални образователни потребности,
които се обучават по индивидуални учебни програми, се извършва в съответствие с чл. 120,
ал. 7 и 8 ЗПУО и при условието на чл. 118, ал. 4 ЗПУО.
(2) Установяването на придобитите компетентности като очаквани резултати от
обучението по индивидуалните учебни програми се осъществява от учителите по
съответните учебни предмети от индивидуалните учебни планове на учениците в
сътрудничество с педагогическите специалисти от екипите за подкрепа за личностно
развитие на учениците в училищата.
(3) Установяването на придобитите компетентности като очаквани резултати от
обучението по индивидуалните учебни програми, в случай че учениците се обучават в
център за специална образователна подкрепа, се осъществява от учителите и другите
педагогически специалисти в центъра.
Чл. 151. Родителят се запознава с индивидуалния учебен план и индивидуалните
учебни програми, като при поискване му се предоставя копие от тях.
Чл. 152. Учениците с нарушено зрение и множество увреждания се обучават по
следните индивидуални учебни програми:
1. по общообразователните учебни предмети – Български език и литература,
Математика, Околен свят, Човекът и обществото, Изобразително изкуство/Тактилно
творчество, Музика, Физическо възпитание и спорт/Лечебна физкултура (ЛФК);
2. по специалните учебни предмети – зрително подпомагане, ориентиране и
мобилност, полезни умения и социални умения.
Чл. 153. Общообразователната подготовка се осъществява в хода на цялото училищно
обучение и обхваща следните адаптирани за ученици с нарушено зрение и множество
увреждания групи ключови компетентности:
1. основни компетентности в областта на българския език, умение за общуване –
вербални и невербални начини за комуникация;
2. фрагментарни умения за общуване на чужди езици – вербални и невербални;

3. елементарни математически представи и понятия;
4. елементарни познания в областта на природните науки и технологиите;
5. фрагментарна дигитална компетентност;
6. умения за учене;
7. умения за социализация, социални и граждански познания;
8. възможности за вземане на решения и за прилагането им;
9. културни познания и умения за изразяване чрез творчество;
10. нагласи за здравословен начин на живот и спорт.
Чл. 154. (1) Индивидуалните учебни програми на учениците с нарушено зрение и
множество увреждания се разработват в съответствие с учебното съдържание по
общообразователните учебни предмети и са съобразени с индивидуалните потребности и
възможности на учениците.
(2) Индивидуалните учебни програми по ал. 1 се разработват въз основа на рамкови
изисквания съгласно приложение № 2.
Чл. 155. Учениците с увреден слух и множество увреждания се обучават по следните
индивидуални учебни програми:
1. по общообразователните учебни предмети – Български език и литература,
Математика, Околен свят, Човекът и обществото, Изобразително изкуство, Музика/Жестова
интерпретация на песни и ритъм и Физическо възпитание и спорт/ЛФК, разпределени в 3
нива по степен на сложност;
2. по специалните учебни предмети – индивидуална рехабилитация на слуха и говора,
развитие на речта, фонетична ритмика, моторика, музикални стимулации, жестова
интерпретация на песни и ритъм, произношение, реч и предметна дейност.
Чл. 156. Общообразователната подготовка се осъществява в хода на цялото училищно
обучение и обхваща следните адаптирани за ученици с увреден слух и множество
увреждания групи ключови компетентности:
1. основни компетентности в областта на българския език, умение за общуване –
вербални и невербални начини за комуникация;
2. фрагментарни умения за общуване на чужди езици – вербални и невербални;
3. елементарни математически представи и понятия;
4. елементарни познания в областта на природните науки и технологиите;

5. фрагментарна дигитална компетентност;
6. умения за учене;
7. умения за социализация, социални и граждански познания;
8. възможности за вземане на решения и за прилагането им;
9. културни познания и умения за изразяване чрез творчество;
10. нагласи за здравословен начин на живот и спорт.
Чл. 157. (1) Индивидуалните учебни програми на учениците с увреден слух и
множество увреждания се разработват в съответствие с учебното съдържание по
общообразователните учебни предмети и са съобразени с индивидуалните потребности и
възможности на учениците.
(2) Индивидуалните учебни програми по ал. 1 се разработват въз основа на рамкови
изисквания съгласно приложение № 3.
Чл. 158. (1) Учебното време на учениците с нарушено зрение и множество увреждания
и на учениците с увреден слух и множество увреждания се определя съгласно броя на
учебните седмици в рамковия учебен план за съответния клас.
(2) Броят на учебните часове в индивидуалния учебен план на ученик по ал. 1 за всеки
учебен предмет не може да е по-голям от броя на учебните часове за всеки учебен предмет
в училищния учебен план, като общият брой на учебните часове в раздел А на
индивидуалния учебен план не може да е повече от 22 учебни часа седмично.
(3) Обучението по учебните предмети от индивидуалния учебен план на ученик с
нарушено зрение и множество увреждания се осъществява от учител – специален педагог
на ученици с нарушено зрение, а на ученик с увреден слух и множество увреждания – от
учител – специален педагог на ученици с увреден слух (рехабилитатор на слуха и говора),
при минимална норма за преподавателска работа 21 часа седмично.
Чл. 159. (1) В края на първия учебен срок се извършва преглед на резултатите от
обучението по индивидуалната учебна програма, като постигнатото равнище на
компетентности на ученика се отразява в протокол. При необходимост екипът за подкрепа
за личностно развитие на ученика с нарушено зрение и множество увреждания или на
ученика с увреден слух и множество увреждания актуализира индивидуалната учебна
програма.
(2) В края на учебната година се извършва цялостен преглед на резултатите от
обучението по индивидуалната учебна програма, като в протокол се отразява постигнатото
равнище на компетентности на ученика. Протоколът от прегледа на резултатите от
обучението по индивидуалната учебна програма е неразделна част от документите на
ученика в личното образователно дело и се предава заедно с останалите негови документи
при прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното
образование.

(3) Прегледът по ал. 1 и 2 се извършва от учителя по съответния учебен предмет
съвместно с класния ръководител и с екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика.
Чл. 160. (1) Оценяването на учениците с нарушено зрение и множество увреждания и
на учениците с увреден слух и множество увреждания, които се обучават по индивидуални
учебни програми, се извършва в съответствие с чл. 120, ал. 7 и 8 ЗПУО и при условието на
чл. 118, ал. 4 ЗПУО.
(2) При оценяването на ученика с нарушено зрение и множество увреждания и на
ученика с увреден слух и множество увреждания екипът за подкрепа за личностно развитие
използва различни методи и подходи, методики за вербално и невербално оценяване (ПЕКС
(PECS) система, МАКАТОН, комуникация "ръка в ръка", Метода "Тадома"), Методика за
оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици с множество увреждания, WISC
IV: Скала за интелигентност на Уекслeр за деца и други.
Чл. 161. Учениците с умствена изостаналост и множество увреждания се обучават по:
1. индивидуални учебни програми по общообразователните учебни предмети –
Български език и литература, Математика, Роден край, Околен свят, Човекът и природата,
Човекът и обществото, Биология и здравно образование, История и цивилизации, География
и икономика, Технологии и предприемачество, Информатика, Информационни технологии
и компютърно моделиране, Изобразително изкуство, Музика, Физическо възпитание и
спорт/ЛФК;
2. индивидуални програми за терапия и рехабилитация.
Чл. 162. Общообразователната подготовка се осъществява в хода на цялото училищно
обучение и обхваща следните адаптирани за ученици с умствена изостаналост и множество
увреждания групи ключови компетентности:
1. основни компетентности в областта на българския език, умение за общуване –
вербални и невербални начини за комуникация;
2. елементарни математически представи и понятия;
3. елементарни познания в областта на природните науки и технологиите;
4. фрагментарна дигитална компетентност;
5. умения за учене;
6. умения за социализация, социални и граждански познания;
7. възможности за вземане на решения и за прилагането им;
8. културни познания и умения за изразяване чрез творчество;
9. нагласи за здравословен начин на живот и спорт.
Чл. 163. (1) Индивидуалните учебни програми се разработват в съответствие с
учебното съдържание по общообразователните учебни предмети и са съобразени с

индивидуалните потребности и възможности на учениците с умствена изостаналост и
множество увреждания.
(2) Индивидуалните учебни програми по ал. 1 се разработват въз основа на рамкови
изисквания съгласно приложение № 4.
(3) На учениците по ал. 1 чрез индивидуалните и груповите терапии и рехабилитации
се предоставя възможност за сензорна рехабилитация, формиране на фонематичен слух,
развитие на речта, произношение, фонематична ритмика, обща и фина моторика, музикални
стимулации, психологическа и арттерапия, предметна дейност и други.
Чл. 164. (1) Учебното време на учениците с умствена изостаналост и множество
увреждания се определя съгласно броя на учебните седмици в рамковия учебен план за
съответния клас.
(2) Броят на учебните часове в индивидуалния учебен план на ученик с умствена
изостаналост и множество увреждания за всеки учебен предмет не може да е по-голям от
броя на учебните часове за всеки учебен предмет в училищния учебен план, като общият
брой на учебните часове в раздел А на индивидуалния учебен план не може да е повече от
22 учебни часа седмично.
(3) Обучението по учебните предмети от индивидуалния учебен план на ученик с
умствена изостаналост и множество увреждания се осъществява от учител – специален
педагог на ученици с умствена изостаналост и множество увреждания, при минимална
норма за преподавателска работа 21 часа седмично.
Чл. 165. (1) В края на първия учебен срок се извършва преглед на резултатите от
обучението по индивидуалната учебна програма, като постигнатото равнище на
компетентности на ученика с умствена изостаналост и множество увреждания се отразява в
протокол. Въз основа на прегледа при необходимост се актуализира индивидуалната учебна
програма по един или повече учебни предмети от индивидуалния учебен план на ученика.
(2) В края на учебната година се извършва цялостен преглед на резултатите от
обучението по индивидуалната учебна програма, като в протокол се отразява постигнатото
равнище на компетентности на ученика. Протоколът от прегледа на резултатите от
обучението по индивидуалната учебна програма е неразделна част от документите в
личното образователно дело на ученика и се предава заедно с останалите негови документи
при прехода му от една институция в друга в системата на предучилищното и училищното
образование.
(3) Прегледът по ал. 1 и 2 се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на
ученика съвместно с учителя по съответния учебен предмет, а когато ученикът се обучава в
център за специална образователна подкрепа – съвместно с учителите и другите
педагогически специалисти в центъра.
Чл. 166. (1) Оценяването на учениците с умствена изостаналост и множество
увреждания, които се обучават по индивидуални учебни програми, се извършва в
съответствие с чл. 120, ал. 7 и 8 ЗПУО и при условието на чл. 118, ал. 4 ЗПУО.
(2) При оценяването на ученици с умствена изостаналост и множество увреждания

екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика или координиращият екип в центъра
за специална образователна подкрепа използва различни методи и подходи, методики за
вербално и невербално оценяване (ПЕКС (PECS) система, МАКАТОН, комуникация "ръка
в ръка", Метода "Тадома"), Методика за оценка на индивидуалните потребности на деца и
ученици с множество увреждания, Методика за функционална оценка и работа с деца с
умствена изостаналост и аутистичен спектър на развитие, WISC IV: Скала за
интелигентност на Уекслeр за деца и други.

Глава пета Глава шеста
ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В
СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ОБУЧЕНИЕ И
ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ СЪС СЕНЗОРНИ
УВРЕЖДАНИЯ
Чл. 167. (1) Специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни
увреждания – увреден слух или нарушено зрение, функционират като институции във
връзка и взаимодействие с други институции в системата на предучилищното и училищното
образование, със специализирани институции за деца, със социални услуги в общността, с
родителите.
(2) Дейността на специалните училища по ал. 1 е насочена към:
1. обучение, осигуряващо успешна социална интеграция и професионална реализация
на децата и учениците със сензорни увреждания;
2. подготовка за включване на децата и учениците със сензорни увреждания в
обучение в детски градини и в другите училища в системата на предучилищното и
училищното образование;
3. ресурсно подпомагане на деца и ученици със сензорни увреждания.
Чл. 168. Децата и учениците постъпват в специалните училища за обучение и
подкрепа на ученици със сензорни увреждания при условията и по реда на чл. 138.
Чл. 169. (1) За отглеждането и възпитанието в яслените групи към детските градини и
за обучението, възпитанието и социализацията в групите за предучилищно образование на
децата с нарушено зрение и на децата с увреден слух се прилагат съответно Наредба № 26
от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях (обн., ДВ, бр. 103 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2009 г. и бр. 36 от 2011
г.), държавният образователен стандарт за предучилищното образование, наредбата по чл.
24, ал. 4 ЗПУО, както и индивидуални програми за ранно въздействие и ранна
рехабилитация, утвърдени от директорите на училищата за обучение и подкрепа на ученици
със сензорни увреждания.

(2) Обучението на учениците с нарушено зрение и на учениците с увреден слух в
специалните училища се осъществява в съответствие със:
1. училищни и индивидуални учебни планове съгласно държавния образователен
стандарт за учебния план, утвърдени от директора на училището;
2. учебни програми по общообразователните учебни предмети съгласно държавния
образователен стандарт за общообразователната подготовка, когато обучението не е по
индивидуални учебни програми;
3. индивидуални учебни програми, разработени от специалистите в екипа за подкрепа
за личностно развитие на ученика съвместно с учителите по съответните учебни предмети
съгласно учебните програми по общообразователните учебни предмети и съобразени с
индивидуалните потребности и възможности на ученика;
4. учебни програми по специалните учебни предмети за ученици с увреден слух,
утвърдени от министъра на образованието и науката – индивидуална рехабилитация на
слуха и говора, развитие на речта, развитие на речта и произношение, фонетична ритмика,
моторика, музикални стимулации, реч и предметна дейност;
5. учебни програми по специалните учебни предмети за ученици с нарушено зрение,
утвърдени от министъра на образованието и науката – ориентиране и мобилност, зрително
подпомагане, полезни умения;
6. познавателни книжки, учебници и учебни комплекти по специалните учебни
предмети, утвърдени от министъра на образованието и науката;
7. адаптирани познавателни книжки, учебници и учебни комплекти на брайлов шрифт;
8. учебни планове и учебни програми за професионално образование и обучение
съгласно Закона за професионалното образование и обучение и държавните образователни
стандарти за придобиване на квалификация по професии.
Чл. 170. Учебните програми по специалните учебни предмети на учениците с
нарушено зрение и на учениците с увреден слух се разработват в съответствие със следните
основни принципи:
1. гъвкавост на програмите;
2. качество на обучението;
3. баланс на знанията по специалните учебни предмети и уменията за самостоятелен и
независим живот;
4. партньорство между учителите по различните учебни предмети, както и между
учител и ученик и учител и родител;
5. приложимост на програмите.

Чл. 171. (1) Учебната програма по индивидуална рехабилитация на слуха и говора е
насочена към:
1. приложение на специфични методи и подходи за формиране на правилна
артикулация;
2. овладяване на прозодичните компоненти на речта – интонация, темп, ударение;
3. формиране на речево дишане и правилна фонация;
4. развитие на слуховото възприятие;
5. адаптиране към персоналното звукоусилващо устройство – личен слухов апарат,
кохлеарен имплант, FM-система;
6. развитие на граматически правилна реч;
7. стимулиране на функциите на запазените анализатори;
8. обогатяване на активния и пасивния речник.
(2) Учебната програма по развитие на речта е насочена към:
1. развитие на диалогичната форма на словесната реч;
2. развитие на свързаната реч;
3. овладяване на писмената форма на речта – четене и писане;
4. формиране на умения за четене с разбиране;
5. повишаване на интереса и мотивацията на учениците да използват словесните
средства в процеса на комуникация и обучение;
6. създаване на речева среда за приложение на овладените речеви умения в реални
условия;
7. осъществяване на връзка между обучението по словесна реч с организираната
дейност на децата (учебна, битова, игрова, практическа);
8. развитие на речевото мислене;
9. усвояване на речевия етикет и правилни модели на поведение;
10. формиране на комуникативна компетентност;
11. формиране на умения за зрително възприемане на речта на околните (отчитане).

(3) Учебната програма по фонетична ритмика е насочена към:
1. поставяне на основите за формирането и развитието на словесната реч по отношение
на темп, динамика и ритъм чрез изпълнение на подходящи упражнения и игри;
2. създаване на умения за синхронизиране на мускулното напрежение в движението с
височината и силата на гласа на детето;
3. изграждане на умения за възприемане силата на звука зрително, вибрационно и
слухово, както и чрез постепенното ограничаване на анализаторите;
4. създаване на умения за диференцирано възприемане на словесните команди;
5. развитие на зрителното и слуховото внимание и тактилно-вибрационното
възприятие;
6. създаване на умения за ориентиране във важни музикално-изразни средства, като
динамика, темп, ритъм, различни видове ударения – метрично, преходно, съчетани със
звукове, срички и думи;
7. формиране на умения за слухово, зрително и вибрационно възприемане на речта;
8. стимулиране на детското творчество чрез активиране на импровизационните и
артистичните изяви на учениците;
9. подпомагане общия процес на развитие на речта и комуникация на глухото дете в
среда на чуващи.
(4) Учебната програма по моторика е насочена към:
1. формиране у детето и ученика на представи за многообразието на ритмовите
движения;
2. установяване на отношение към специфични дейности, насочени към развитие на
моториката;
3. преодоляване на трудностите, свързани с вестибуларния апарат;
4. развитие на фината моторика.
(5) Учебната програма по музикални стимулации е насочена към:
1. създаване на музикално-двигателни образи;
2. формиране на умения за ориентиране в пространството и хармонично движение
заедно с другите;

3. развитие на слуховата перцепция у учениците с увреден слух;
4. формиране и развитие на метроритмично чувство;
5. овладяване интонационните модели на речта;
6. стимулиране на остатъчния слух;
7. формиране на умения за естествена фонация;
8. изграждане на умения за речево дишане;
9. изграждане на умения за баланс, ритъм и координация;
10. формиране на сензорни и моторни умения;
11. стимулиране на умствените способности за запаметяване, внимание, вокален
контрол;
12. слухо-зрителна и слухова перцепция на темпо, метроритъм и динамика;
13. балансирано развитие на интелектуалния и емоционалния потенциал на учениците
с увреден слух;
14. формиране на умения за разграничаване на различни ритъмни структури.
(6) Учебната програма по развитие на речта и произношението е насочена към:
1. работа върху произношение на звуковете;
2. работа върху смислово свързани речеви единици;
3. работа върху текст – самостоятелно създаване на продукция от детето.
(7) Учебната програма по предмет реч и предметна дейност е насочена към:
1. развитие на монологичната и диалогичната реч в процеса на предметно-практически
дейности;
2. формиране на житейски понятия, начални манипулативни умения и развитие на
способности за конструктивно-практическа дейност;
3. обогатяване на речниковия фонд и обучение по словесна реч като средство за
общуване и развитие на мисленето;
4. преход от нагледно-образно и нагледно-действено към словесно и логическо

мислене;
5. осигуряване на богата на речеви стимулации среда;
6. развитие на зрителните възприятия и обогатяване на образното мислене;
7. разширяване на уменията и сръчностите при изработката на разнообразни предмети;
8. развитие на представите и въображението;
9. формиране на познавателни, практически и комуникативни умения;
10. повишаване на интереса и мотивацията на учениците за използване на словесни
средства в процеса на комуникация и обучение.
Чл. 172. (1) Учебната програма по зрително подпомагане е насочена към:
1. формиране на елементарни зрителни умения;
2. формиране на зрителни умения върху мултисензорна основа;
3. обучение за използване на оптични средства.
(2) Учебната програма по ориентиране и мобилност е насочена към:
1. развитие на функциите на запазените анализатори;
2. обучение за мобилност в малко пространство;
3. обучение за мобилност в голямо пространство.
(3) Учебната програма по полезни умения е насочена към:
1. формиране на общопознавателни умения;
2. формиране на всекидневни умения;
3. формиране на социални умения.
Чл. 173. (1) В специалните училища за ученици с увреден слух и за ученици с
нарушено зрение по изключение може да се разкриват яслени групи при спазване на
изискванията на наредбите по чл. 34, ал. 2 и по чл. 118, ал. 4 от Закона за здравето, както и
да се организира и провежда предучилищно образование при спазване на държавния
образователен стандарт за предучилищното образование.
(2) Организацията на предучилищното образование в специалните училища по ал. 1
включва:
1. основна форма на педагогическо взаимодействие – педагогическата ситуация, и

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – в учебно време;
2. допълнителни форми на педагогическо взаимодействие – в неучебно време.
(3) Допълнителните форми на педагогическо взаимодeйствие включват и обучение по
специалните предмети за всяка възрастова група.
(4) Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие за деца, обучаващи се в
специалните училища по ал. 1 или в детски градини и в другите училища от системата на
предучилищното и училищното образование, може да се осигуряват от съответното
специално училище за ученици с увреден слух или за ученици с нарушено зрение. Те могат
да бъдат индивидуални и/или групови.
(5) Занятията по специалните предмети в предучилищното образование се провеждат
групово или индивидуално. Занятията по индивидуална рехабилитация на слуха и говора се
провеждат ежедневно по 30 минути за всяко дете, а индивидуалните занятия по музикални
стимулации и индивидуалните занятия по фонетична ритмика – 3 пъти седмично.
(6) Специалните предмети за деца с увреден слух в предучилищното образование,
които се провеждат групово, са: Развитие на слуха и говора, Фонетична ритмика, Моторика,
Музикални стимулации, а индивидуалните – Рехабилитация на слуха и говора, Музикални
стимулации, Фонетична ритмика.
(7) Специалните предмети за деца с нарушено зрение в предучилищното образование,
които се провеждат групово и индивидуално, са: Ориентиране и мобилност, Зрително
подпомагане, Полезни умения.
(8) Във времето от 1 юни до 14 септември на съответната календарна година не се
провеждат педагогически ситуации. За децата, които се обучават в детски градини или в
специални училища за ученици с увреден слух, в този период се осигурява пробна
рехабилитация на слуха и говора, която се провежда в специалното училище.
(9) В специалните училища по ал. 1 може да се формират групи или паралелки за деца
и ученици с множество увреждания. Броят на децата и учениците в тези групи и паралелки
е от 4 до 6.
Чл. 174. (1) В специалните училища за обучение и подкрепа на ученици с нарушено
зрение може да се обучават:
1. деца и ученици с тотална слепота със зрителна острота 0;
2. деца и ученици с перцепция на светлина (светлоусещане) със зрителна острота от 0
до 0,01;
3. частично виждащи деца и ученици със зрителна острота от 0,01 до 0,04 с корекция
на по-добре виждащото око и зрително поле до 10 градуса;
4. слабовиждащи деца и ученици със зрителна острота между 0,05 и 0,2 на по-добре

виждащото око или зрително поле до 20 градуса;
5. деца и ученици, които имат зрителна острота, по-висока от 0,2, но съществува
увреждане на други зрителни функции, като рязко стеснено полезрение, силно увредено
цветоусещане или очно заболяване, злокачествено късогледство, дегенериране на ретината,
глаукома и други, поради което зрението прогресивно намалява;
6. деца и ученици с нарушено зрение, с множество увреждания, сляпо-глухи, чиято
зрителна острота и зрително поле не позволяват да се обучават в други специални училища.
(2) Учителите – специални педагози на деца и ученици в училищата по ал. 1, може да
работят с деца и ученици с нарушено зрение, които се обучават в детските градини и в
другите училища от системата на предучилищното и училищното образование.
(3) Работата с децата и учениците с нарушено зрение в детските градини и другите
училища от системата на предучилищното и училищното образование се провежда по
график, утвърден от директора на специалното училище за обучение и подкрепа на ученици
с нарушено зрение, съгласуван с директора на детската градина или на училището, в което
се обучават децата и учениците с нарушено зрение.
Чл. 175. (1) В специалните училища за обучение и подкрепа на ученици с увреден слух
може да се обучават:
1. слабочуващи деца и ученици с едностранна или двустранна загуба на слуха от 16 dB
на по-добре чуващото ухо, при които спецификата на заболяването изисква специфична
работа, като например при рекруитман – внезапно повишаване на прага на чувствителност
на болката при много тихи звуци и липса на реакция понякога при силни звуци, и други;
2. деца и ученици, които са слабочуващи до 16 dB на по-добре чуващото ухо, но със
съществуващо увреждане, поради което слухът прогресивно намалява;
3. деца и ученици с увреден слух с долна граница на загуба на слуха над 30 dB;
4. деца и ученици с увреден слух и с множество увреждания, сляпо-глухи, слуховата
загуба на които е такава, че не позволява да се обучават в специални училища за обучение
и подкрепа на ученици с нарушено зрение;
5. деца и ученици с увреден слух с дегенеративни злокачествени заболявания;
6. деца и ученици с увреден слух с кохлеарни импланти и с конвенционални слухови
апарати, както и такива, за които е противопоказно слухопротезиране, като например
рекруитман, непоносимост към личен слухов апарат и други;
7. невербални деца и ученици с комуникативни нарушения, за които е препоръчително
и единствено възможно обучение и комуникация чрез овладяване на жестов език.
(2) Рехабилитаторите на слуха и говора в училищата по ал. 1 могат да работят с деца
и ученици с увреден слух, които се обучават в детските градини и в училищата – по 30

минути ежедневно за децата и за учениците от I до VII клас и по 45 минути два пъти
седмично за учениците от VIII до XII клас.
(3) Работата с децата и учениците с увреден слух в детските градини и училищата по
ал. 2 се провежда по график, утвърден от директора на специалното училище за обучение и
подкрепа на ученици с увреден слух, съгласуван с директора на детската градина или на
училището, в което се обучават децата и учениците с увреден слух.
Чл. 176. (1) Рехабилитаторите на слуха и говора в специалните училища за обучение
и подкрепа на ученици с увреден слух може да работят с хоспитализирани деца и ученици с
кохлеарни импланти и с лични слухови апарати.
(2) Работата по ал. 1 включва следните дейности:
1. рехабилитация на хоспитализирани деца с увреден слух с кохлеарни импланти и с
лични слухови апарати според индивидуалните потребности на детето;
2. диагностика на развитието на слуховото възприятие преди и след настройката на
слуховия апарат или на кохлеарния имплант;
3. съдействие на аудиолозите по време на настройките на слухови апарати и кохлеарни
импланти;
4. консултация и подкрепа на семейства на деца с увреден слух при установяване на
увреждането на слуха;
5. консултации при слухопротезиране и при последващи посещения в болница.
Чл. 177. (1) Специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни
увреждания за ресурсното подпомагане на децата и учениците с нарушено зрение или с
увреден слух в детските градини и в другите училища от системата на предучилищното и
училищното образование осъществяват следните дейности:
1. ранно въздействие и ранна рехабилитация;
2. обучение по специалните учебни предмети;
3. слухово-речева рехабилитация на децата и учениците с увреден слух;
4. краткосрочни петдневни специализирани практически обучения за деца и ученици
с нарушено зрение или с увреден слух;
5. подпомагане на деца и ученици с нарушено зрение или с увреден слух при
овладяването на Брайл или на жестова реч, и/или на дактил и на спецификата при
обучението по отделните учебни предмети;
6. консултации на деца и ученици с нарушено зрение или с увреден слух и на родители;
7. краткосрочни специализирани практически обучения за учители от детските

градини и училищата, в които се обучават деца и ученици със сензорни увреждания, и за
ресурсни учители на деца и ученици със сензорни увреждания;
8. осигуряване на специалисти за участие в регионален екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за оценка на
индивидуалните потребности на деца и ученици със сензорни увреждания;
9. осигуряване на специалисти за участие в екипи за подкрепа за личностно развитие
в детските градини и училищата на деца и ученици със сензорни увреждания;
10. провеждане на обучение на помощници на учителя, работещи с деца и ученици със
сензорни увреждания;
11. разработване и осигуряване на специални дидактични материали, пособия и други
за подкрепа на обучението на деца и ученици с нарушено зрение или с увреден слух, както
и на учебници, учебни помагала, материали с брайлов и с уголемен плоскопечатен шрифт и
други за приобщаващото образование на деца и ученици с нарушено зрение.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 – 7 се провеждат по график, утвърден от директора на
съответното специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни
увреждания.
(3) Графикът по ал. 2 се съгласува с първостепенния разпоредител с бюджет, с
директора на детската градина или училището, в което се обучават децата и учениците с
нарушено зрение или с увреден слух, и с регионалното управление на образованието.
Чл. 178. (1) Рехабилитацията на слуха и говора като част от допълнителната подкрепа
за личностно развитие на децата в детската градина и на учениците в училището включва
превантивна,
диагностична,
корекционно-рехабилитационна,
компенсаторна
и
консултативна дейност, свързани със стимулиране на слуховата функция, развитие на речта,
езика и комуникативните способности.
(2) В областта на превенцията се извършват следните дейности:
1. диагностика на артикулацията на децата в началото и в края на всяка учебна година;
2. провеждане на информационни и разяснителни дейности с учители и родители;
3. провеждане на пробна рехабилитация за деца и ученици с увреден слух, които не се
обучават в специални училища, в периода от 1 до 15 септември и от 15 до 30 юни на всяка
учебна година;
4. прилагане на основни процедури за ранно диагностициране с цел установяване на
комуникативните, речевите и езиковите нарушения при увреден слух.
(3) В областта на диагностиката се извършват следните дейности:
1. провеждане на изследване на речта на децата и учениците в началото на всяка

учебна година;
2. регистриране на динамиката в речевото развитие на децата и учениците с увреден
слух от всички предучилищни групи и от всички класове в последните 2 седмици на месец
май на всяка учебна година; изследването се провежда от рехабилитатор на слуха и говора,
който обобщава данните и ги представя за обсъждане на заседание на педагогическия съвет
в края на учебната година;
3. подбиране на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за
извършване на диагностиката.
(4) В областта на корекционно-рехабилитационната дейност се извършват следните
дейности:
1. изготвяне на индивидуални програми за корекционно-рехабилитационна дейност за
всички деца и ученици с увреден слух;
2. провеждане на групова или индивидуална корекционно-рехабилитационна дейност
с деца и ученици с увреден слух по утвърдени методики;
3. формиране на групите от деца и ученици с увреден слух за корекционнорехабилитационна дейност по вид на нарушението и степен на образование;
4. разработване на програми за участие на родителя в корекционнорехабилитационния процес и предоставяне на информация за индивидуалното развитие на
детето или ученика;
5. подбиране на адекватни методи, средства, материали и инструментариум за
реализация на конкретна корекционно-рехабилитационна дейност;
6. използване на нагледни и други дидактически и технически средства и материали
за постигане на целите на дейността;
7. стимулиране на слуховите възможности на децата и учениците по подходящ начин.
(5) В областта на компенсаторната дейност се извършват следните дейности:
1. прогнозиране на очакваните резултати и изготвяне на план за корекционна и
компенсаторна работа за всяко дете или ученик с увреден слух съобразно възрастовите му
особености и потребности и степента на слуховата загуба;
2. адаптиране на детето или ученика към личния слухов апарат;
3. предоперативна и следоперативна интензивна рехабилитация на слуха и говора при
кохлеарна имплантация;
4. провеждане на работа със звукоусилваща апаратура;

5. прилагане на специализиран софтуер за работа;
6. планиране и участие в програми за консултиране, наблюдение и работа за развитие
на речта, както и в програми за развитие на деца с множество увреждания.
(6) В областта на консултативната дейност се извършват следните дейности:
1. запознаване на родителя със същността на слуховите увреждания, както и с
организацията на корекционно-рехабилитационния процес;
2. консултиране на родителя за използването на различни подходи за преодоляване на
последиците от слуховото увреждане;
3. мотивиране на родителя за активно включване в корекционно-рехабилитационния
процес и за използване на дадените му практически насоки от рехабилитаторите на слуха и
говора с цел оказване на съдействие на процеса;
4. оказване на методическа помощ на учителите на децата и учениците с увреден слух;
5. провеждане на специализирани обучения;
6. обучения на помощника на учителя;
7. консултиране по отношение на изграждането на подкрепяща среда в детската
градина или училището за децата и учениците с увреден слух;
8. прилагане на информационни и комуникационни технологии при провеждането на
рехабилитацията на слуха и говора.

Глава шеста Глава седма
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В
ПАРАЛЕЛКИ И ГРУПИ В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА
СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
Чл. 179. (1) Центровете за специална образователна подкрепа функционират във
връзка и взаимодействие с образователни институции в системата на предучилищното и
училищното образование, със специализирани институции за деца, със социални услуги в
общността, с лечебни заведения и интегрирани здравно-социални услуги и с родителите.
(2) Центровете за специална образователна подкрепа осъществяват дейността си
съгласно правилник, утвърден от министъра на образованието и науката.

Чл. 180. (1) Центърът за специална образователна подкрепа извършва:
1. диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с деца и
ученици, за които оценката на регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование е установила, че съобразно образователните им потребности
може да се обучават в център за специална образователна подкрепа;
2. педагогическа и психологическа подкрепа;
3. прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците
по т. 1;
4. обучение на деца и ученици по т. 1 в задължителна предучилищна и училищна
възраст и професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална
квалификация и/или за придобиване на квалификация по част от професия.
(2) Центърът за специална образователна подкрепа може да извършва и дейности на
ученическо общежитие, чиято дейност не се организира от училище, при необходимост и
при наличие на материална база в съответствие с държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини,
училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 181. (1) За осъществяването на диагностична, рехабилитационна, корекционна и
терапевтична работа в центъра за специална образователна подкрепа със заповед на
директора се създава координиращ екип.
(2) Със заповедта на директора за ръководител на екипа по ал. 1 се определя заместникдиректор, учител или друг педагогически специалист от центъра.
(3) Съставът на координиращия екип се определя от директора на центъра.
(4) Координиращият екип по ал. 1 осъществява следните функции:
1. извършва оценка на функционирането на детето или ученика за определяне на:
а) интелектуалното и познавателното развитие;
б) комуникативните умения;
в) моторно-двигателните умения;
г) потенциалните възможности и уменията за самостоятелен и независим живот;
2. определя в зависимост от потребностите на детето или ученика въз основа на
извършената оценка:
а) вида и формата на обучение на детето или ученика;

б) необходимата допълнителна подкрепа за личностно развитие – рехабилитационна
и терапевтична работа;
в) заниманията по интереси;
3. осигурява взаимодействието и координира работата с родителите, с педагогическите
и другите специалисти в центъра и с координатора по чл. 7 в детските градини и училищата
за осигуряване на обучението и подкрепата на децата и учениците със специални
образователни потребности и за подпомагане на процеса на обучение.
Чл. 181а. Родителят е длъжен да предоставя информация за здравословното
състояние на детето или ученика, за проведени медицински изследвания и
консултации и да осъществява взаимодействие с медицинския специалист в здравния
кабинет в центъра за специална образователна подкрепа.
Чл. 182. На децата и учениците със специални образователни потребности, които се
обучават в център за специална образователна подкрепа, се осигурява педагогическа и
психологическа подкрепа за:
1. оптимално развитие на силните страни и способностите;
2. коригиране и компенсиране на обучителните затруднения;
3. постигане на очакваните резултати от обучението;
4. стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална
реализация.
Чл. 183. (1) Центърът за специална образователна подкрепа разработва и/или прилага
програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и учениците, които се обучават
в центъра.
(2) Целта на програмите е родителите да бъдат активен участник и партньор на центъра
за специална образователна подкрепа в процеса на обучение и рехабилитация на децата и
учениците.
(3) Програмите включват:
1. запознаване с конкретни начини за подкрепа на самоподготовката на детето или
ученика у дома;
2. усвояване на различни похвати за работа с детето или ученика у дома с цел
създаване и развитие у него на полезни умения за самостоятелен и независим живот;
3. придобиване на умения за подкрепа на социалното включване на детето или
ученика;
4. запознаване със специализирана литература, с различни материали за работа с

детето или ученика;
5. други теми, полезни за родителите.
Чл. 184. (1) За подпомагане на обучението на деца и ученици, за които оценката по чл.
190, ал. 3, т. 1 и 2 ЗПУО е установила, че съобразно образователните потребности може да
се обучават в център за специална образователна подкрепа, по предложение на екипа за
подкрепа за личностно развитие в детската градина или училището, съответно на
регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности, може да се организират и изнесени паралелки и групи на деца
и ученици от детските градини и от училищата по чл. 38 ЗПУО в центрове за специална
образователна подкрепа, както и в социалните услуги в общността.
(2) Обучението на децата и учениците със специални образователни потребности в
групите и паралелките по ал. 1 се осъществява по индивидуални учебни планове, изготвени
в съответствие с изискванията на чл. 95 ЗПУО, и по индивидуални учебни програми.
(3) Обучението по индивидуалните учебни програми на учениците със специални
образователни потребности по ал. 1 се координира от координиращия екип в центъра за
специална образователна подкрепа с координатора по чл. 7 и с екипите за подкрепа за
личностно развитие в детските градини и училищата.
(4) Обучението на децата и учениците по ал. 1 може да се извършва и в социалната
услуга в общността, когато децата и учениците от социалната услуга са с увреждания, които
възпрепятстват придвижването им, след предварително съгласуване със съответната
дирекция "Социално подпомагане", на територията на която се предоставя социалната
услуга.
(5) Обучението по ал. 4 се извършва от учители от детската градина или училището, в
които са записани децата или учениците, или от учители от център за специална
образователна подкрепа по препоръка на регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование.
Чл. 185. (1) Изнесените паралелки и групи на деца и ученици от детските градини и
от училищата в центрове за специална образователна подкрепа се организират със заповед
на директора на съответния център за специална образователна подкрепа по предложение
на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование след
разрешение на началника на регионалното управление на образованието.
(2) Изнесените групи и паралелки на деца и ученици от детските градини и от
училищата се организират в социалните услуги в общността със заповед на кмета на
общината по предложение на регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование след разрешение на началника на регионалното управление на
образованието.
(3) Насочването на децата и учениците за обучение в изнесените групи и паралелки се
извършва след заявено желание на родителя, по предложение на екипа за подкрепа за
личностно развитие в детската градина или училището и след становище на регионалния
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование въз основа на оценка на

образователните потребности на децата и учениците.
(4) Предложенията по ал. 1 и 2 могат да се правят до 15 септември на съответната
учебна година за първия учебен срок или до началото на втория учебен срок на съответната
учебна година, а в случай на необходимост по преценка на регионалния център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование – и в други срокове.
Чл. 186. (1) Броят на учителите и на другите педагогически специалисти в центъра за
специална образователна подкрепа се определя в зависимост от броя на децата и учениците
със специални образователни потребности, от броя на учебните часове по учебните
предмети от индивидуалните учебни планове, от дейностите на групите за занимания по
интереси и от видовете дейности за допълнителна подкрепа за личностно развитие.
(2) Когато центърът за специална образователна подкрепа извършва и дейности по чл.
49, ал. 3 ЗПУО, броят на възпитателите в общежитието се определя от броя на децата и
учениците в групите за целодневна организация на учебния ден, които ползват общежитие.
(3) В центъра за специална образователна подкрепа може да бъде назначен и
помощник на учителя (помощник-възпитател).
Чл. 187. (1) Оценяването на постиженията по индивидуалните учебни програми на
учениците със специални образователни потребности, които се обучават в център за
специална образователна подкрепа, се осъществява в съответствие с чл. 120, ал. 7 и 8 ЗПУО
и при условието на чл. 118, ал. 4 ЗПУО.
(2) Установяването на придобитите компетентности като очаквани резултати от
обучението по индивидуалните учебни програми на учениците по ал. 1 се осъществява от
учителите, които преподават по учебните предмети от индивидуалните учебни планове на
учениците, съвместно с координиращия екип на центъра.
Чл. 188. (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие в центъра за специална
образователна подкрепа включва:
1. терапевтична и рехабилитационна работа с деца и ученици със специални
образователни потребности;
2. педагогическа подкрепа и консултиране на деца и ученици, учители, родители.
(2) Допълнителна подкрепа за личностно развитие по ал. 1 се предоставя на деца и
ученици със специални образователни потребности след оценка и по предложение на екипа
за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика в детската градина или училището.
Екипът за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика работи съвместно с
координиращия екип в центъра.
(3) Допълнителна подкрепа за личностно развитие по ал. 1 се осъществява от учители
– специални педагози, психолози, логопеди, терапевти, рехабилитатори и от други
специалисти при необходимост.
(4) За предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие по ал. 1 на
детето или ученика със специални образователни потребности се изготвя план за подкрепа

от детската градина или училището в сътрудничество с координиращия екип в центъра за
специална образователна подкрепа.
Чл. 189. (1) Центърът за специална образователна подкрепа може да организира и да
предоставя допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 ЗПУО на деца и ученици със
специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища.
(2) Предоставянето на допълнителна подкрепа по ал. 1 се извършва след одобряването
й от регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със
специални образователни потребности.
(3) Предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците по ал. 1 се осъществява чрез включването им в групи за терапевтични и
рехабилитационни дейности в центъра за специална образователна подкрепа.
(4) Включването на децата и учениците по ал. 1 в групи за терапевтични и
рехабилитационни дейности се съгласува с първостепенния разпоредител с бюджет на
центъра за специална образователна подкрепа.
Чл. 190. (1) Броят на децата и учениците в групите и паралелките за деца и ученици с
множество увреждания в центъра за специална образователна подкрепа е от 4 до 6 според
образователните потребности, възможностите за адаптация и поведенческите особености на
децата и учениците.
(2) Седмичната натовареност на ученик с множество увреждания, който се обучава в
център за специална образователна подкрепа, е в зависимост от индивидуалния учебен план
на ученика, като общият брой на учебните часове в раздел А не може да е повече от 22
учебни часа седмично.
(3) Броят на децата и учениците със специални образователни потребности в групите
за терапевтични и рехабилитационни дейности и за занимания по интереси в центъра за
специална образователна подкрепа е:
1. в групите за терапевтични и рехабилитационни дейности (психологическа подкрепа,
логопедични занимания, арттерапия, кинезитерапия и други) – от 3 до 6;
2. в групите за занимания по интереси (ателиета по интереси, музикални занимания,
спортни занимания и други) – от 6 до 10.
(4) Индивидуалните терапевтични и рехабилитационни занятия на деца и ученици в
центъра за специална образователна подкрепа се определят въз основа на оценката на
координиращия екип и се планират в плана за подкрепа.
Чл. 191. (1) Продължителността на учебния час в центъра за специална образователна
подкрепа е 35 минути. Продължителността на междучасието е 10 минути, а на голямото
междучасие – 30 минути.
(2) Продължителността на индивидуалните и груповите терапевтични и
рехабилитационни занятия е от 15 до 35 минути по преценка на съответния специалист
съобразно потребностите на детето или ученика, а на заниманията по интереси – 35 минути.

Чл. 191а. (1) Задължителното предучилищно образование и дейностите за
подкрепа за личностно развитие на децата в подготвителните групи се осъществява в
рамките на цял ден, половин ден или почасово.
(2) Обучението и дейностите за подкрепа за личностно развитие на учениците се
осъществяват:
1. в рамките на цял ден – за учениците от I до VII клас включително;
2. в рамките на цял ден или на половин ден – за учениците след VII клас.
Чл. 192. (1) Центърът за специална образователна подкрепа не издава документ за
завършен клас, етап или степен на образование.
(2) Директорът на съответния център за специална образователна подкрепа в края на
учебната година изготвя по предложение на координиращия екип доклад-оценка за всяко
дете или ученик със специални образователни потребности за извършеното обучение по
индивидуалните учебни планове и програми, за обучението за придобиване на първа степен
на професионална квалификация или за квалификация по част от професия.
(3) Копие от доклад-оценката по ал. 2 се предоставя на регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
(4) В доклад-оценката се отразяват резултатите по образователни направления и
готовността на детето за постъпване в I клас или резултатите на ученика от обучението по
индивидуалните учебни програми и се отчита индивидуалният напредък на детето или на
ученика.
(5) Директорът на центъра за специална образователна подкрепа изпраща до 5 дни от
края на втория учебен срок на учебната година доклад-оценката на директора на детската
градина или училището, където е записано детето или ученикът, за издаване на
удостоверение за задължително предучилищно образование, на удостоверение за завършен
клас или за удостоверяване в ученическата книжка на завършено обучение в V, VI, VIII, IX
и XI клас.
(6) Директорът на центъра за специална образователна подкрепа в края на учебната
година по предложение на координиращия екип изготвя доклад-оценка на всеки ученик със
специални образователни потребности, завършил VІІ или Х клас, за постигнатите резултати
от обучението по индивидуалните учебни програми.
(7) До 5 дни от края на втория учебен срок на учебната година доклад-оценката по ал.
6 се предоставя на директора на училището, в което е записан ученикът, за издаване на
удостоверение за завършен VІІ или Х клас. Удостоверението дава право на ученика да
продължи обучението си в VІІІ, съответно в ХІ клас, и на професионално обучение.
(8) Директорът на центъра за специална образователна подкрепа изготвя докладоценка до директора на училището за допускане на ученици, които се обучават в паралелки
за професионално обучение в центъра за специална образователна подкрепа, до държавен
изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на

професията, или до изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и
практика на професията.
(9) В срок до 5 дни от провеждането на държавния изпит за придобиване на
професионална квалификация или на изпита за придобиване на професионална
квалификация директорът на центъра за специална образователна подкрепа изпраща
доклад-оценка за резултатите от положените изпити до директора на училището, в което е
записан ученикът, за издаване на свидетелство за първа степен на професионална
квалификация или на удостоверение за професионално обучение.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Група за обучение в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата" е група, която се формира с деца и ученици от една и съща или от различна
възраст и която работи по обща програма за обучение.
2. "Комуникативни нарушения" са нарушения на артикулацията, нарушения на
плавността, темпа и ритъма на речта (заекване), специфични езикови нарушения (дисфазия
на развитието), нарушения на писмената реч (дисграфия и дислексия), нарушения на
математическите умения (дискалкулия), детска афазия, дизартрия, ринолалия, вербална
диспраксия, гласови нарушения, комуникативни нарушения при зрителни нарушения,
комуникативни нарушения при слухови увреждания, комуникативни нарушения при
аутистичен спектър, комуникативни нарушения при интелектуална недостатъчност.
3. "Масова проява в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец
на децата" е изява, в която участват деца и ученици от повече от една организационна
педагогическа форма.
4. "Организационна педагогическа форма в център за подкрепа за личностно развитие
и в Националния дворец на децата" е форма на педагогическа работа със самостоятелна
програма за обучение в една от областите "Науки и технологии", "Изкуства", "Спорт" с деца
и ученици, разпределени в група/групи за обучение.
5. "План за обучение в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата" е план, който разпределя времето за обучение по брой седмици и брой
часове седмично в рамките на учебната година по областите "Наука и технологии",
"Изкуства", "Спорт".
6. "Програма за обучение в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата" е авторска програма, разработена от ръководителя на групата в
организационната педагогическа форма, която се утвърждава от директора на центъра за
подкрепа за личностно развитие или на Националния дворец на децата и е съобразена с
интересите, възрастта и степента на подготовка на децата и учениците.

7. "Публична изява в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата" е обществено представяне на постигнатите резултати от заниманията по
интереси на децата и учениците в съответните организационни педагогически форми.
8. "Разумни улеснения" са всякакви необходими и подходящи модификации и
приспособления, които не водят до непропорционално или неоправдано обременяване на
околните, когато такива са необходими във всеки конкретен случай, за да се осигури на
човека с увреждане признаването или упражняването на всички права и основни свободи
наравно с всички останали по смисъла на Конвенцията за правата на хората с увреждания.
9. "Родител" е лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния
кодекс, както и представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В двумесечен срок от влизането в сила на наредбата Министерството на
образованието и науката създава уеббазирано пространство, в което предоставя модели на
образци, методически насоки, указания и други във връзка с приобщаващото образование.
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 7 от Закона
за предучилищното и училищното образование.
Приложение № 1
към чл. 35, ал. 1

Рамкови изисквания за разработване на план за обучение в
център за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата
І. Области:
1. "Науки и технологии".
2. "Изкуства".
3. "Спорт".
ІІ. График на процеса на обучение:
Начало на учебната година – 1 октомври.
Ваканции – съгласно графика за учебното време и ваканциите,
утвърден от министъра на образованието и науката.
ІІІ. Разпределение на часовете за обучение по области:
1. Област "Науки и технологии"

Постоянни групи
Профил

І – ІV клас

V – VІІ клас

VІІІ – Х клас

Брой седмици за обучение

30 – 32

30 – 34

30 – 36

Брой часове за обучение седмично
Природоматематически

2–4

2–6

2–6

Екология
и
опазване на околната
среда

2–4

2–6

2–6

Приложнотехнически

2–4

2–4

2–6

2–4

2–4

2–6

2–4

2–4

2–6

Селскостопански
Хуманитарнообществен
2. Област "Изкуства"

Постоянни групи
І равнище

ІІ равнище
Брой седмици за обучение

Профил
30 – 32

30 – 36
Брой часове за обучение седмично

Литературно творчество

2–4

2–6

2–4

2–6

Театрално изкуство

2–4

2–6

Танцово изкуство

2–4

2–6

Музикално изкуство

2–4

2–6

Изобразително
приложно изкуство

и

Кино и фотоизкуство

2–4

2–6

3. Област "Спорт"

Постоянни групи
І равнище

ІІ равнище
Брой седмици за обучение

Профил
30 – 32

30 – 36
Брой часове за обучение седмично

Индивидуални спортове

2–4

4

2–4

2–6

Колективни спортове

2–4

4

Отдих и туризъм

2–3

2–4

4

4

2–4

2–4

Приложно-технически
спортове

Игри
Кинезитерапия (ЛФК)

ІV. Пояснителни бележки:
1. За деца се организират дейности извън подготовката им за
училище преди постъпването в първи клас в групи по профили без
равнища. Продължителността на работата е до 36 седмици със
седмична заетост до 3 учебни часа. Определените за тях часове се
включват в норматива на учителя.
2. За колективните спортове се формират групи от близки по
възраст деца и ученици.
3. Обучението по кинезитерапия (ЛФК) няма равнища. Групите се
формират съобразно възрастта на децата и учениците, като в
зависимост от нея се определя броят на седмиците за обучение.
4. Часовете, посочени в съответните графи в раздел ІІІ, определят
минимална и максимална седмична заетост за организационните
педагогически форми.

5. За областите "Изкуства" и "Спорт" под термина "равнище" се
разбира: за І равнище – начинаещи и/или новопостъпили, за ІІ равнище
– постигнали определено ниво, за ІІІ равнище – напреднали и
постигнали високо ниво.
Приложение № 2
към чл. 154, ал. 2

Рамкови изисквания за разработване на индивидуални учебни
програми на ученици с нарушено зрение и множество увреждания

Учебен предмет

Описание

Б

Развива уменията за общуване – вербално и невербално;
поставя основите за развитие на речта – устна, жестова или
символна.

до 5 у

Математика

Допринася за овладяване на елементарни математически
представи и понятия.

до 4 у

Околен свят

Осигурява възможност за изграждане на адекватни
представи за природата и околната среда.

до 2 у

Човекът и обществото

Способства за установяване на отношение към
възприеманите социални явления, навици на поведение и
активно възпроизводство на социалния опит в общуването и
взаимодействието, съответстващи на обществените норми, за
възприемане на самия себе си и на явленията в собствения и в
обществения живот.

до 2 у

Музика

Предоставя възможност за формиране на умения за слушане
на музика и стимулиране на позитивни емоции и преживявания;
развива метроритмичния усет.

до 3 у

Насочен е към провокиране на творческата активност,
развиване на двигателната фино-моторна ритмика и създава
умения за изразяване на естетически преживявания и
отношения.

до 3 у

Помага за развиване на умения за координация на
Физическо възпитание и
движенията, обследване на пространството, активност при
спорт/ЛФК
придвижване и участие в колективни игри.

до 3 у

Български
литература

език

Изобразително
изкуство/тактилно
творчество

Приложение № 3
към чл. 157, ал. 2

и

Рамкови изисквания за разработване на индивидуални учебни
програми на ученици с увреден слух и множество увреждания

Учебен предмет
Български
литература

език

Математика

Описание
и

Развива уменията за общуване – вербално и невербално;
поставя основите за развитие на речта – устна, жестова или
символна.

до 5

Допринася за овладяване на елементарни математически
представи и понятия.

до 3

Околен свят и Човекът и
Осигуряват възможност за формиране
природата
представи за природата и околната среда.

Човекът и обществото

на

адекватни

Способства за установяване на отношение към
възприеманите социални явления, навици на поведение и активно
възпроизводство на социалния опит в общуването и
взаимодействието, съответстващи на обществените норми, за
възприемане на самия себе си и на явленията в собствения и в
обществения живот.

Предоставя възможност за формиране на умения за
Музика/жестова
интерпретация на песни и възприемане на ритмови структури и стимулиране на позитивни
ритъм
емоции и преживявания.

до 2

до 2

до

Насочен е към провокиране на творческата активност,
Изобразително изкуство развиване на двигателната фино-моторна ритмика и създаване на
умения за изразяване на естетически преживявания и отношения.

до 2

Помага за развиване на умения за координация на
Физическо възпитание и
движенията, активност при придвижване и участие в колективни
спорт/ЛФК
игри.

до 3

Технологии и
предприемачество

до 3

Развива умения за осъзнаване и прилагане на технологиите в
реалния живот.

Приложение № 4
към чл. 163, ал. 2

Рамкови изисквания за разработване на индивидуални учебни
програми на ученици с умствена изостаналост и множество
увреждания

Учебен предмет

Описание

Български език и литература

Развива уменията за общуване – вербално и невербално;
поставя основите за развитие на речта – устна или символна.

до

Математика

Допринася за развиване на елементарни математически
представи и понятия, на сензорни способности и за
овладяване на сензорни еталони.

до

Човекът и природата, Биология и
Осигуряват възможност за формиране на адекватни
здравно образование
представи за природата и околната среда.

до

Допринасят за установяване на отношение към
възприеманите социални явления, за овладяване на навици
Роден край, Околен свят,
на поведение и активно възпроизводство на социалния опит
Човекът и обществото, История и
в общуването и взаимодействието, съответстващи на
цивилизации,
География
и
обществените норми, за възприемане на самия себе си и на
икономика, Гражданско образование
явленията в собствения и в обществения живот, за поставяне
на основите на социалните и гражданските компетентности.

до

Информатика, Информационни
Помагат за придобиване на основни дигитални
технологии
и
Компютърно
компетентности.
моделиране

до

Предоставят възможности за развиване на двигателната
фино-моторна ритмика и метро-ритмичния усет, за
и изразяване на естетически преживявания и отношения, за
стимулиране на позитивни емоции и придобиване на
културна компетентност и умения за изразяване чрез
творчество/съпреживяване.

до

Насочен е към придобиване на практически личностни
умения за самостоятелен и независим живот.

до

Помага за развиване на умения за координация на
движенията, обследване на пространството, активност при
придвижване и участие в колективни игри.

до

Изобразително
музика

изкуство

Технологии и предприемачество
Физическо
спорт/ЛФК

възпитание

и

НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на
професионална квалификация "учител"

Приета с ПМС № 289 от 7.11.2016 г, обн., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната
2017/2018 г.
Чл. 1. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на
професионална квалификация "учител".
Чл. 2. Професионална квалификация "учител" се придобива чрез обучение във висши
училища, създадени при условията и по реда на Закона за висшето образование, получили
програмна акредитация по професионално направление от област на висше образование
"Педагогически науки" или по професионално направление, съответстващо на учебен
предмет от училищната подготовка, съгласно Класификатора на областите на висше
образование и професионалните направления и при спазване на държавните изисквания на
тази наредба.
Чл. 3. Професионална квалификация "учител" може да се придобива от:
1. лица, които се обучават за придобиване на висше образование в образователноквалификационна степен по специалности от професионални направления съгласно
Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления;
2. лица, които са придобили степен на висше образование и съответната й
професионална квалификация.
Чл. 4. (1) Обучението за придобиване на професионална квалификация "учител" се
провежда в редовна, задочна и дистанционна форма с продължителност, не по-малка от една
година. За лицата по чл. 3, т. 2 обучението може да е и с по-малка продължителност, когато
такава възможност е предвидена от висшето училище в съответствие с правилника му.
(2) Обучението по ал. 1 включва образователен минимум за теоретична и практическа
подготовка при редовна и дистанционна форма на обучение и не по-малко от 50 на сто от
него при задочна форма на обучение.
(3) Дистанционната форма на обучение за лицата по чл. 3, т. 2 се организира и
провежда в съответствие с Наредбата за държавните изисквания за организиране на
дистанционна форма на обучение във висшите училища, приета с Постановление № 292 на
Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 99 от 2004 г.).
(4) Седмичната заетост на студентите не може да надвишава норматива,
регламентиран в правилниците на висшите училища.
Чл. 5. Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и
факултативни дисциплини.
Чл. 6. (1) Минималният брой на задължителните учебни дисциплини и техният
минимален хорариум в академични часове е, както следва:

Учебна дисциплина

.

педагогика

Минимален хорариум в
академични часове
60 часа;

.
.
.
.

психология

60 часа;

методика на обучението по...

90 часа;

приобщаващо образование

15 часа;

информационни и комуникационни технологии в
обучението и работа в дигитална среда

30 часа.

(2) Лекционните курсове за задължителните учебни дисциплини се провеждат от
хабилитирани в съответната област на висше образование преподаватели, като не по-малко
от една втора от тях трябва да са на основен трудов договор в съответното висше училище.
Чл. 7. (1) Избираемите учебни дисциплини с хорариум не по-малко от 30 академични
часа за всяка една се разпределят в две групи, както следва:
1. първа група – педагогически, психологически и частно-дидактически;
2. втора група – интердисциплинарни и приложно-експериментални дисциплини,
ориентирани към ключови компетентности и свързани с професионално-педагогическата
реализация на учителите.
(2) Обучаващите се задължително избират по две учебни дисциплини от всяка от
посочените в ал. 1 групи.
Чл. 8. Обучаващите се задължително изучават една факултативна дисциплина с
хорариум 15 академични часа.
Чл. 9. Практическата подготовка се провежда в детски градини и училища от
системата на предучилищното и училищното образование и се осъществява в следните
форми на обучение с минимален хорариум в академични часове:
1. хоспитиране: 30 часа;
2. текуща педагогическа практика: 60 часа;
3. стажантска практика: 90 часа.
Чл. 10. Хоспитирането е наблюдение и анализ на педагогически ситуации, уроци и
други организационни форми в детски градини и училища, осъществявано под
непосредственото ръководство на преподавател от висшето училище.
Чл. 11. (1) Текущата педагогическа практика включва посещение, наблюдение и
провеждане на педагогически ситуации, уроци и други организационни форми в детски
градини и училища съвместно с учител-наставник под ръководството на преподавател от
висшето училище с цел подготовка за стажантската практика.

(2) Преди провеждане на текущата педагогическа практика, обучаващите се
задължително предоставят информация в електронен вид, свързана с населеното
място, в което желае да упражнява професия, въз основа на придобитата
професионална квалификация „учител“.
(3) Информацията по ал. 2 съдържа:
1. персонална информация за лицето;
2. информация за образование и квалификация;
3. професионален и учителски стаж;
4. нагласи за професионално и кариерно развитие като педагогически
специалист.“
(4) Информацията по ал. 3 се използва за изготвяне на национална карта на
педагогическите специалисти.
Чл. 12. (1) Стажантската практика включва самостоятелно участие на обучаващите се
в образователния процес чрез провеждане на педагогически ситуации или уроци, както и в
други организационни форми в детски градини и училища, провеждани под ръководството
на учител-наставник и преподавател от висшето училище.
(2) Обучаващите се лица по ал. 1 са стажант-учители.
(3) Минималният брой на педагогическите ситуации или уроците по ал. 1, проведени
от стажант-учителите, е не по-малко от 15 и не повече от 22 проведени педагогически
ситуации или уроци в различни групи или класове.
Чл. 13. За организирането и провеждането на практическата подготовка се сключва
договор между висшето училище и съответната детска градина или училище.
Чл. 14. Обучението за придобиване на професионална квалификация "учител" се
осъществява в съответствие с предвидения в чл. 6, 7, 8 и 9 образователен минимум, включен
в учебния план.
Чл. 15. (1) Обучението за придобиване на професионална квалификация "учител"
завършва с полагане на държавен (практико-приложен) изпит.
(2) Изпитът по ал. 1 се състои от провеждане на педагогическа ситуация или урок,
разработени от стажант-учителя и защитени пред изпитна комисия.
(3) В състава на всяка изпитна комисия, определена със заповед на ректора на висшето
училище, задължително се включват хабилитирани преподаватели от висшето училище и
учителят-наставник, под чието ръководство е провеждана стажантската практика.
Чл. 16. Професионалната квалификация "учител" се удостоверява с дипломата за
придобита образователно-квалификационна степен на висше образование – за лицата по чл.
3, т. 1, и със свидетелство за професионална квалификация – за лицата по чл. 3, т. 2.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Висши училища, които не отговарят на изискванията на наредбата, не могат да
организират обучение за придобиване на професионална квалификация "учител" и да
издават дипломи и свидетелства по реда на тази наредба.

§ 2. Лицата, приети преди влизането в сила на наредбата, продължават и завършват
обучението си по учебните планове и при условията и по реда, при които са били приети.
§ 3. Отменят се:
1. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на професионална
квалификация "учител", приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 1997 г.
(ДВ, бр. 34 от 1997 г.).
2. Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование
с професионална квалификация "учител", приета с Постановление № 12 на Министерския
съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 50 от 1995 г., бр. 79 от 2009 г. и
бр. 62 от 2013 г.).
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 213, ал. 7 от Закона за предучилищното и
училищното образование и влиза в сила от учебната 2017/2018 година.

НАРЕДБА за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование
Приета с ПМС № 219 от 5.10.2017 г., обн., ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г., изм. и доп., бр. 31 от
10.04.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за финансирането
на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, както и:
1. условията и редът за определяне на броя на паралелките и групите и на броя на учениците
и на децата в тях, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от
паралелка;
2. условията и редът за осигуряване на обучението по български език по чл. 17, ал. 1 и 3 от
Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО);
3. (нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) правилата за разпределяне на
средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) редът за включване на
частните детски градини и училища в системата на държавно финансиране;
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) приемането на деца и
ученици за безплатно обучение в частните детски градини и училища, включени в системата
на държавно финансиране;
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) методиката за определяне
на максималния размер за събираните средства от родителите на деца и ученици от частните
детски градини и училища;
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) условията и редът за
възстановяване на неизразходваните средства от държавната субсидия от частните детски
градини и училища, включени в системата на държавно финансиране;
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) условията и редът за
преустановяване предоставянето на средства от държавния бюджет на частните детски
градини и училища, включени в системата на държавно финансиране.
Чл. 2. (1) Със средства от държавния бюджет се финансират дейностите в системата на
предучилищното и училищното образование за:
1. издръжка на процеса на възпитание и обучение на децата и учениците;
2. подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие;
3. развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие;
4. изпълнение на национални програми за развитие на образованието.
(2) Освен със средства по ал. 1 дейностите в системата на предучилищното и училищното
образование може да се финансират и със средства от бюджетите на общините, от
европейски фондове и програми и от собствени приходи на институциите.
(3) Държавните и общинските училища могат да реализират собствени приходи от
организиране на обучителни курсове срещу заплащане, в които учениците на същото
училище могат да се включват безплатно.

Глава втора
СРЕДСТВА ЗА ИЗДРЪЖКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА И

УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от държавния
бюджет за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците се
разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи
държавни и общински детски градини и училища, въз основа на броя на децата и учениците,
броя на групите и паралелките, вида и броя на образователните институции и на стандарти
за дете и ученик, за група и паралелка и за образователна институция, определени с акта по
чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Със стандартите по ал. 1 се определя
размерът на средствата за конкретна дейност, обект на държавна политика за съответната
година, наричани по-нататък "стандарти".
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата по ал. 1 се умножават
по регионален коефициент, който се определя в зависимост от броя на населението в
общинския център и неговата отдалеченост от областен град и от населено място с
население над 100 000 жители.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Отдалечеността по ал. 3 се измерва
съгласно разстоянията по републиканската пътна мрежа.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Отчитането на броя на населението
се извършва по данни на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно
обслужване" към Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
населението по постоянен и настоящ адрес.
(6) (Отм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.).
Чл. 3а. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) (1) За целите на прилагането на
регионалния коефициент общините се групират в осем групи съгласно приложение № 1. В
резултат от съвкупното действие на факторите по чл. 3, ал. 3 за всяка от групите се определя
различна стойност на регионалния коефициент съгласно приложение № 1а.
(2) При групирането по ал. 1 с допълнителна тежест се отчита и местонахождението на
общината в следните региони за целенасочено въздействие – малка гранична община,
Северозападен район и географските територии на Родопи и Странджа-Сакар, съгласно
списък – приложение № 1б.
(3) Като малка гранична община се определя община с население под 20 000 души, чиято
граница съвпада с държавна граница, с изключение на морската, както и община, която е
заобиколена само от гранични общини.
(4) Принадлежността към Северозападния район се определя по смисъла на чл. 4, ал. 3, т. 1
от Закона за регионалното развитие.
(5) Принадлежността към Родопи и Странджа-Сакар се определя за община, в която над 50
на сто от населението живее на географската територия на планината.
(6) За държавните и частните детски градини и училища се прилага регионалният
коефициент за общината, в която се намират.
Чл. 3б. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) (1) Със средства от държавния
бюджет по чл. 3 се финансират изцяло дейностите за:
1. задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до
постъпването им в І клас, осъществявано в групи в детските градини или училищата;
2. обучението по учебен план от І до ХІІ клас в съответствие с държавния образователен
стандарт за учебния план.

(2) За дейностите по ал. 1 се финансират разходите за персонал и присъщата издръжка с
изключение на разходите за медицински персонал.
(3) Със средства от държавния бюджет по чл. 3 се финансират частично дейностите за:
1. отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи в
детските градини;
2. отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца от 2- до 4-годишна
възраст в групи в детските градини.
(4) За дейностите по ал. 3 се финансират разходите за персонал с изключение на разходите
за медицински персонал.
Чл. 4. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Първостепенните
разпоредители с бюджет разпределят получените средства по чл. 3 между детските градини
и училищата въз основа на утвърдени от тях формули, независимо дали прилагат система
на делегиран бюджет.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Формулите по ал. 1 се утвърждават
за всяка дейност от Единната бюджетна класификация по чл. 14, ал. 2 от Закона за
публичните финанси (ЕБК).
(3) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Първостепенните разпоредители с
бюджет, финансиращи държавни детски градини и училища, разпределят средствата по
стандартите по чл. 3, ал. 1 въз основа на утвърдени от тях формули.
(4) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата за всяка институция,
определени по реда на ал. 3, се коригират с регионалния коефициент за общината, в която
се намира съответната институция.
Чл. 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Първостепенните
разпоредители с бюджет разпределят по формула 100 на сто от средствата за съответната
дейност, получени по реда на чл. 3.
(2) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Броят на децата и учениците, на
групите и паралелките, както и броят и видът на образователните институции се определят
по данни от Националната електронна информационна система за предучилищното и
училищното образование (НЕИСПУО) към 1 януари на текущата година.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Във формулата по
ал. 1 не се включват средствата от държавния бюджет по чл. 280, ал. 3, т. 2 – 4 и чл. 282, ал.
14, както и средствата по чл. 282, ал. 24 ЗПУО.
Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) (1) Средствата по стандарта за
ученици в самостоятелна форма на обучение се предоставят от първостепенните
разпоредители с бюджет на училищата след приключването на изпитите за определяне на
годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план в зависимост от броя
на явилите се ученици.
(2) В случаите, когато броят на явилите се ученици по ал. 1 е по-малък от броя на учениците
в самостоятелна форма по НЕИСПУО към 1 януари на текущата година, неразпределените
средства се отнасят в резерва за нерегулярни разходи и се разходват по реда на чл. 282, ал.
11 от ЗПУО.
(3) За учениците и съответно лицата по чл. 112, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ЗПУО, които не са се
явили или не са положили успешно изпитите, не се предоставят средства от държавния
бюджет за обучението им в същия клас през следващата учебна година.
Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) При разпределянето на средствата
между училищата по формулата за съответната година броят на учениците с наложени
санкции по чл. 199, ал. 1, т. 4 от ЗПУО се добавя и към броя на учениците в училищата,

наложили санкциите.
Чл. 7. Първостепенният разпоредител с бюджет публикува на интернет страницата си в
двуседмичен срок от утвърждаването на формулите по чл. 4, ал. 1:
1. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) утвърдените формули по чл. 282, ал.
6 ЗПУО, включително условията и реда за разпределение на средствата по отделните
допълнителни компоненти, включени в съответната формула, в т.ч. резерва, както и
правилата за промени в разпределението на средствата между училищата и детските
градини при изменение на основния компонент на формулата;
2. информация за разпределението на средствата между училища и детски градини и по
компоненти на всяка отделна формула.
Чл. 8. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Първостепенните
разпоредители с бюджет определят и утвърждават бюджетите на всяка институция в
системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с разпределението
на средствата по стандарти, допълващи стандарти и нормативи за дете или ученик,
определени с акта по чл. 282, ал. 3 ЗПУО.
(2) Заедно с утвърждаването на бюджетите първостепенните разпоредители с бюджет
предоставят на директорите на институциите по ал. 1 и информацията по чл. 7.
Чл. 9. (1) Институциите в системата на предучилищното и училищното образование
публикуват на интернет страницата си утвърдения си бюджет, тримесечните отчети и
годишния отчет за изпълнението му.
(2) Бюджетите се публикуват в срок до 10 дни от утвърждаването им от първостепенния
разпоредител с бюджет. Тримесечните отчети се публикуват със срок до 5-о число на
месеца, следващ месеца на изготвяне на отчета. Годишният отчет се публикува в срок до 10
дни от определения от първостепенния разпоредител с бюджет срок за представянето му.
(3) При липса на собствена интернет страница институциите по ал. 1 подават информацията
за публикуване на интернет страницата на първостепенния разпоредител с бюджет.

Глава трета
СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАВНИЯ
ДОСТЪП И ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Чл. 10. (1) Средствата за организиране на транспорт на децата и учениците по чл. 283, ал. 2
ЗПУО се предоставят на общините и се разходват при условията и по реда на Наредбата за
условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от
прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт,
предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на
обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския
транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи
за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 на Министерския съвет от 2015
г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2017 г.).
(2) По предложение на министъра на образованието и науката могат да се планират и
предоставят средства от държавния бюджет за поддръжка на автобуси, предоставени на
детските градини и училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици по чл. 283,
ал. 2 ЗПУО.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата по ал. 2 се предоставят
на детските градини и училищата, на които са предоставени за ползване автобусите въз

основа на допълващ стандарт, определен с акта по чл. 282, ал. 3 ЗПУО.
Чл. 11. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от
държавния бюджет за целодневна организация на учебния ден се разпределят между
първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи училища, въз основа на броя на
учениците от І до VІІ клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден при
условията на чл. 102, ал. 2 ЗПУО, и на норматив за ученик и за група, определен с акта по
чл. 282, ал. 3 ЗПУО.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) С нормативите за целодневна
организация на учебния ден по ал. 1 се финансират дейности по:
1. самоподготовка;
2. отдих и спорт;
3. занимания по интереси.
(3) Средствата от държавния бюджет за целодневна организация на учебния ден се
използват за финансиране на разходи за персонал и за присъща издръжка на дейностите по
ал. 2.
(4) Средствата по ал. 3 може да се използват и за поевтиняване на обедното хранене на
ученици, включени в целодневна организация на учебния ден.
(5) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Нормативите за целодневна
организация на учебния ден може да се диференцира в зависимост от обективни географски
и демографски, инфраструктурни и други характеристики на общината, определящи
различия в средните разходи на един ученик за осъществяване на дейността.
(6) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата по ал. 1 между
училищата въз основа на формула, утвърдена при условията и по реда на чл. 282, ал. 7 – 9
ЗПУО.
Чл. 12. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от държавния
бюджет за подпомагане на храненето на децата в задължително предучилищно образование
и на учениците от I до IV клас в държавните и в общинските детски градини, училищата и
центровете за специална образователна подкрепа, извън средства по чл. 11, ал. 4, се
предоставят въз основа на норматив за дете или ученик, определен с акта по чл. 282, ал. 3 от
ЗПУО.
(2) Средствата за подпомагане на храненето се разпределят между бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на броя на децата в задължително
предучилищно образование и на учениците от I до IV клас и на норматива по ал. 1.
Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата по чл. 12 се
предоставят за осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата от
задължителното предучилищно образование в детските градини, училищата и центровете за
специална образователна подкрепа, както и на учениците от I до IV клас или за подпомагане
на обедното хранене на учениците от I до IV клас в държавните и в общинските училища и
центровете за специална образователна подкрепа.
(2) Средствата по ал. 1 могат да се използват за допълване на средствата по чл. 11, ал. 4 за
обедно хранене на учениците от I до IV клас в целодневна организация на учебния ден.
(3) Когато със средствата по ал. 1 се осигурява закуска, същите се използват за
предоставяне на основна закуска или за подкрепителна закуска (подкрепително
хранене) в зависимост от подадената заявка от детската градина, училището или
центъра за специална образователна подкрепа.
(4) Основната закуска по ал. 3 осигурява 20 на сто от енергийното съдържание на
храната за деня на съответната възрастова група и се предоставя сутрин до 9,00 часа.

(5) Подкрепителната закуска (подкрепителното хранене) по ал. 3 осигурява 10-15 на
сто от енергийното съдържание на храната за деня за съответната възрастова група и
се предоставя:
1. в голямото междучасие сутрин за децата от подготвителните групи в държавните и
в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
2. в голямото междучасие сутрин или след обяд за учениците I до IV клас в държавните
и в общинските училища и в центровете за специална образователна подкрепа;
3. съобразно дневния режим на съответната детска градина за децата от
задължителното предучилищно образование.
(6) Закуската на децата от задължителното предучилищно образование в детските
градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа, както и на
учениците от I до IV клас, се осигурява в съответствие с изискванията на Наредба №
37 от 2009 г. за здравословното хранене на учениците (обн., ДВ, бр. 63 от 2009 г.), на
Наредба № 6 от 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години
в детските заведения (обн., ДВ, бр. 65 от 2011 г.) и на Наредба № 9 от 2011 г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в
детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на
територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани
при организирани мероприятия за деца и ученици (обн. ДВ, бр. 73 от 2011 г.).
(7) Педагогическият съвет взема решение за вида на предлаганата закуска – основна
закуска или подкрепителна закуска (подкрепително хранене), при отчитане мнението
на обществения съвет.
Чл. 14. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Първостепенните
разпоредители с бюджет разпределят пълния размер на средствата за подпомагане на
храненето по чл. 12 между детските градини, училищата и центровете за специална
образователна подкрепа пропорционално на броя на децата и учениците въз основа на заявка
по образец съгласно приложение № 1в, подадена не по-късно от 15 декември на предходната
бюджетна година.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) При промяна в броя на децата в
задължително предучилищно образование или учениците от I до IV клас, за които детските
градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа получават средства
по реда на ал. 1, първостепенният разпоредител с бюджет може да извърши промени в
разпределението на средствата за подпомагане на храненето за периода 15 септември – 31
декември на текущата бюджетна година.
Чл. 15. (1) Средствата, предоставени за подпомагане на храненето, се разходват само за
присъстващите в групите за задължително предучилищно образование деца и за
присъстващите в клас ученици от I до IV клас.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Неизразходваните средства за
подпомагане на храненето в края на годината остават в преходен остатък по бюджетите на
детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа при
запазване на целевия им характер.
Чл. 16. (1) Общата подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, осигурявана от
детските градини и училища за дейностите съответно по чл. 178, ал. 1, т. 1 – 9 и т. 11 – 14
ЗПУО, се финансира за сметка на:
1. средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците
и за целодневна организация на учебния ден;
2. целеви средства от държавния бюджет;

3. европейски фондове и програми;
4. други приходи на училищата и детските градини.
(2) За дейности за обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците,
финансирани от европейски фондове и програми, не се осигуряват средства от държавния
бюджет.
Чл. 16а. (1) От държавния бюджет се предоставят целеви средства за занимания по
интереси, организирани от държавните и общинските училища, за развитие на
способностите, компетентностите и за изява на дарбите на учениците.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с бюджет въз
основа на нормативи за занимания по интереси за институция и за ученик в дневна
форма или в дуална система на обучение, определени с акта по чл. 282, ал. 3 ЗПУО,
като броят на учениците се определя по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата
година.
(3) Средствата по ал. 1 на общинските училища се разпределят както следва:
1. 100 на сто от норматива за занимания по интереси на институция и 88 на сто от
норматива за занимания по интереси за ученик по броя на учениците;
2. неразпределените дванадесет на сто от средствата по т. 1 се разходват от
първостепенните разпоредители с бюджет за организиране на изяви, включително
състезания, концерти и други с учениците, които участват в заниманията по интереси
на територията на общината.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът
на младежта и спорта разпределят пълния размер на получените от държавния бюджет
средства за занимания по интереси между финансираните от тях училища съобразно
нормативите за занимания по интереси на институция и на ученик в дневна форма или
в дуална система на обучение.
Чл. 16б. (1) С получените по реда на чл. 16а, ал. 3, т. 1 и ал. 4 средства училищата
финансират разходи за възнаграждения на ръководителите на групи за занимания по
интереси, за външни изпълнители, за закупуване на материали, за абонамент за
специализирана литература и електронни продукти, за посещение на културни,
исторически и спортни обекти, за изяви и за транспорт.
(2) Разходите за възнаграждения на педагогическите и непедагогическите специалисти
от училището са съгласно определените във вътрешните правила за работната заплата
размери за изпълнение на лекторски часове.
(3) Разходите за посещения на културни, исторически и спортни обекти, заедно с
извършените във връзка с тях разходи за транспорт не могат да надвишават 10 на сто
от размера на предоставените на училището средства.
(4) Неусвоените средства в края на годината остават в преходен остатък, включват се
в бюджета на училището за следващата година и се разходват само за дейности за
занимания по интереси.
(5) При установяване на увеличаващ се преходен остатък по бюджета на училището за
сметка на неусвоени средства за занимания по интереси за период от три
последователни години, финансирането на училището се преустановява. Директорът
на училището представя на първостепенния разпоредител с бюджет подробен анализ
за неизпълнението на програмите за занимания по интереси по държавния
образователен стандарт за приобщаващото образование.
(6) С получените средства по ал. 1, включително и останалите в преходен остатък

средства по ал. 4, училищата не могат да финансират дейности за занимания по
интереси, финансирани за сметка на европейски фондове и програми.
Чл. 16в. (1) Със средствата по чл. 16а, ал. 3, т. 2, както и с намалените от училищата
средства за неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания
по интереси съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото
образование, първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи общински
училища могат да извършват разходи за транспорт, наем на зали и оборудване за
реализиране на изяви и дейности, свързани със занимания по интереси.
(2) Неусвоените средства по ал. 1 в края на годината се възстановяват в централния
бюджет.
(3) Със средства по чл. 16а не може да се финансират дейностите за занимания по
интереси, утвърдени в годишната програмата по чл.17, ал. 1 на центровете за подкрепа
за личностно развитие.
(4) Министърът на образованието и науката, министърът на културата и министърът
на младежта и спорта разпределят намалените от училищата средства за
неизпълнение на изисквания за организиране и провеждане на занимания по интереси
съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование между
останалите финансирани от тях училища, въз основа на броя на учениците за
провеждане на изяви и дейности.
Чл. 17. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от
държавния бюджет за занимания по интереси, организирани от центровете за подкрепа за
личностно развитие, с изключение на центровете по чл. 49, ал. 3 и 4 ЗПУО, се предоставят
въз основа на утвърдена годишна програма и норматив за изпълнението й, определен с акта
по чл. 282, ал. 3 ЗПУО.
(2) Нормативът по ал. 1 се определя в годишен размер в зависимост от броя на учениците
в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, както и в дуална
система на обучение в общината към 1 януари на съответната година по данни от НЕИСПУО
и от минимален брой часове преподавателска работа за учебна година съгласно приложение
№ 2.
(3) Със средствата по ал. 1 се финансират изцяло или частично разходите за персонал и за
присъща издръжка за осъществяване на дейностите за занимания по интереси, включени в
годишната програма.
Чл. 18. (1) Средствата по чл. 17, ал. 1 се предоставят на първостепенните разпоредители с
бюджет, финансиращи центровете за подкрепа за личностно развитие по § 18, ал. 1, т. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.
(2) Извън средствата от държавния бюджет заниманията по интереси, организирани в
центровете по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, се финансират с допълнителни средства от бюджета
на първостепенния разпоредител с бюджет или със собствени приходи на институцията.
Чл. 19. (1) На община с един център по § 18, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗПУО, осигуряващ дейности за занимания по интереси, се предоставят
средства в размер, определен с норматива по чл. 17, ал. 2.
(2) За втори и следващ център по § 18, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби
на ЗПУО, финансирани от един първостепенен разпоредител с бюджет, се предоставят по
50 на сто от размера на норматива по чл. 17, ал. 2.
(3) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства от държавния

бюджет между центровете за подкрепа за личностно развитие, за които е получено
финансиране по ал. 1 и 2, при условия и по ред, определени от него.
Чл. 20. (1) Годишната програма по чл. 17, ал. 1 се разработва от директора на центъра за
подкрепа за личностно развитие за календарна година и обхваща дейностите на
институцията от две последователни учебни години, изпълнявани в периода от 1 януари до
31 декември на съответната година.
(2) Годишната програма се разработва в срок до 31 октомври на предходната календарна
година по образец съгласно приложение № 3.
(3) Годишната програма се съгласува от първостепенния разпоредител с бюджет и се внася
за утвърждаване в съответното регионално управление на образованието в срок до 1
декември на предходната календарна година.
(4) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава годишната
програма на центъра за подкрепа за личностно развитие, когато отговаря на изискванията за
минималния брой часове преподавателска работа за учебна година съгласно приложение
№ 2.
Чл. 21. (1) Регионалното управление на образованието изготвя обобщена информация за
утвърдените годишни програми за центровете за подкрепа за личностно развитие,
получаващи средства от държавния бюджет, по общини.
(2) Информацията по ал. 1 се представя в Министерството на образованието и науката в срок
до 20 декември на предходната година, за която се отнася.
Чл. 22. (1) Отчитането на резултатите от изпълнението на годишните програми се извършва
ежегодно от директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие след
приключване на календарната година с отчет по образец съгласно приложение № 4.
(2) Отчетът се съгласува от първостепенния разпоредител с бюджет и се представя за
утвърждаване от началника на съответното регионално управление на образованието в срок
до 20 януари на следващата година.
Чл. 23. (1) Регионалното управление на образованието изготвя обобщен доклад за
изпълнението на годишните програми на центровете за подкрепа за личностно развитие,
получаващи средства от държавния бюджет, който се представя в Министерството на
образованието и науката в срок до 31 януари на следващата година.
(2) Докладът по ал. 1 съдържа:
1. обща информация за постигане на поставените цели при изпълнението на годишните
програми от центровете за подкрепа за личностно развитие в областта;
2. информация по общини и по институции за непроведени изяви, неусвоени средства и
неизпълнен минимален брой часове преподавателска работа съгласно приложение № 2 и за
причините за това;
3. изводи и предложения.
(3) Копие от доклада се изпраща на финансиращия орган в срока по ал. 1.
Чл. 24. Предоставяните за съответната година средства по чл. 17, ал. 1 се намаляват:
1. с размера на неизразходваните средства, получени от държавния бюджет през
предходната година;
2. при неизпълнение на минималния брой часове по годишната програма съгласно
приложение № 2 – със сума, пропорционална на процента на неизпълнението спрямо
минималния брой часове.
Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от държавния бюджет
за занимания по интереси, организирани от центровете по чл. 49, ал. 4 ЗПУО, се предоставят
въз основа на норматив в размер, определен с акта по чл. 282, ал. 3 ЗПУО.

Чл. 26. Общата подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, осигурявана от
центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, се финансира за
сметка на:
1. средства от държавния бюджет;
2. европейски фондове и програми;
3. други приходи на центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 27. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от държавния бюджет
за логопедична работа, организирана от центрове за подкрепа за личностно развитие, се
предоставят въз основа на нормативи в размери, определени с акта по чл. 282, ал. 3 ЗПУО.
Чл. 28. За финансиране на дейностите по чл. 49, ал. 1, т. 1 ЗПУО, изпълнявани от
Националния дворец на децата, се прилагат съответно чл. 17, ал. 1 и 3, чл. 18, чл. 20 – 24 и
чл. 26.
Чл. 29. Средствата от държавния бюджет по чл. 27 се предоставят на първостепенните
разпоредители с бюджет, финансиращи центровете за подкрепа за личностно развитие по §
18, ал. 1, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО.
Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от държавния
бюджет за осигуряване на общежитие се разпределят между първостепенните
разпоредители с бюджет въз основа на броя на учениците, настанени в общежитието, и
нормативите за ученик, група и за институция, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата по ал. 1 между
центровете по чл. 49, ал. 3 ЗПУО и училищата, осигуряващи общежитие, въз основа на
формула, утвърдена при условията и по реда на чл. 282, ал. 7 – 9 ЗПУО.
(3) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата за общежитие,
определени по норматива за институция, се разпределят чрез формулата по ал. 2 само за
центровете по чл. 49, ал. 3 от ЗПУО.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Със средствата по ал. 1 се
финансират изцяло или частично разходите за персонал и присъща издръжка за дейностите
по настаняване на ученици, самоподготовка, консултации по учебни предмети и
индивидуална работа с ученици, осъществявани от общежитията.
Чл. 31. За ползване на общежитие, осигурявано от институциите по чл. 30, ал. 2, които се
финансират от общинския бюджет, може да се събират такси при условията и по реда на
Закона за местните данъци и такси.
Чл. 32. (1) За ползване на общежитие, осигурявано от институциите по чл. 30, ал. 2, които
се финансират от държавния бюджет, учениците може да заплащат наем.
(2) Месечният размер на наема се определя от директора като разлика между извършените
разходи за дейността на общежитието и получените средства по чл. 30, ал. 2, разделени на
броя на учениците, настанени в общежитие.
(3) Условията и редът за заплащане на наема по ал. 1 от учениците се определят със заповед
на директора на училището.
Чл. 32а. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) (1) Средствата от държавния
бюджет за центровете за специална образователна подкрепа, изпълняващи дейности по
обучението на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и
професионално обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация
и/или за придобиване на квалификация по част от професия, се разпределят между
първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на броя на децата и учениците,
обучавани в центровете за специална образователна подкрепа, броя на групите и

паралелките, броя на институциите и стандартите за дете и ученик, за група и паралелка и
за образователна институция, определени с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.
(2) Със средствата по ал. 1 могат да се извършват и разходи за транспорт и за храна на деца
и ученици в случаите, когато не са осигурени като услуги от други институции в системата
на предучилищното и училищното образование или от социалните услуги в общността.
Чл. 33. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от държавния
бюджет за ученически стипендии се разпределят по бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет въз основа на броя на учениците в дневна, индивидуална и
комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение със завършено
основно образование, и на норматив за един ученик в размер, определен с акта по чл. 282,
ал. 3 ЗПУО.
(2) В броя на учениците по ал. 1 се включват и учениците по чл. 130, ал. 2 и чл. 131, ал. 2
ЗПУО.
Чл. 34. Средства от държавния бюджет за изпълнение на дейностите за ресурсно
подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности се предоставят
за:
1. оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците, методическо
подпомагане на екипите за подкрепа за личностно развитие и обучение на помощниците на
учителя в детската градина или в училището, извършвани от регионалните центрове за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
2. ресурсно подпомагане;
3. създаване на условия за приобщаване на децата и учениците в училищата и в детските
градини.
Чл. 35. (1) Средствата от държавния бюджет за дейностите по чл. 34, т. 1 се разпределят
между регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование въз
основа на формула, утвърдена при условията и по реда на чл. 282, ал. 7 – 9 ЗПУО.
(2) За дейностите по чл. 34, т. 1 се финансират разходите за персонал и присъщата издръжка.
Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от държавния
бюджет за дейностите по чл. 34, т. 2 се разпределят между бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет въз основа на броя на децата и учениците, получаващи ресурсно
подпомагане, по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година и норматив за едно
дете или един ученик на ресурсно подпомагане, определен с акта по чл. 282, ал. 3 ЗПУО.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по ал. 1 между
детските градини и училищата въз основа на броя на децата и учениците, получаващи
ресурсно подпомагане.
(3) Когато ресурсното подпомагане не се извършва от детската градина или училището,
първостепенният разпоредител с бюджет предоставя средствата на център за подкрепа за
личностно развитие, на център за специална образователна подкрепа, на регионален център
за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или на лицата по чл. 18, ал. 2 и 3 от
Закона за социално подпомагане, на които е възложено да осигурят ресурсно подпомагане
при условията на чл. 283, ал. 4 – 7 ЗПУО.
(4) В случаите, в които училището или детската градина, осигуряващо ресурсно
подпомагане, не разполага с всички необходими за изпълнение на дейността педагогически
специалисти и ангажира специалист по споразумение с друга институция, то предоставя
като трансфер на институцията, към която е назначен специалистът, 16,5 на сто от
норматива за дете или ученик по ал. 1.
(5) За дейностите по чл. 34, т. 2 се финансират разходите за персонал и присъщата издръжка.

Чл. 37. (1) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Средствата от държавния
бюджет за дейностите по чл. 34, т. 3 се разпределят между бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджет въз основа на броя на децата и учениците, получаващи ресурсно
подпомагане, които се обучават в детските градини и училищата, по данни от НЕИСПУО
към 1 януари на текущата година и норматив за едно дете или един ученик за създаване на
условия за приобщаващо образование, определен с акта по чл. 282, ал. 3 ЗПУО.
(2) Първостепенният разпоредител с бюджет разпределя получените средства по ал. 1 между
финансираните от него училища и детски градини въз основа на броя на децата и учениците,
получаващи ресурсно подпомагане, които се обучават в детските градини и училищата.
(3) За дейностите по чл. 34, т. 3 се финансират разходи за:
1. създаване на подкрепяща среда;
2. допълнителни възнаграждения на персонала за работа с деца и ученици със специални
образователни потребности и свързаните с тях осигурителни плащания, когато това е
уредено в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата;
3. участие на външни специалисти в екипи за подкрепа за личностно развитие при
извършването на оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците в детските
градини и училища.
Чл. 38. (1) Средства за обучение в индивидуални учебни часове на ученици, настанени в
болница, осъществявано от болнични учители по реда на чл. 111, ал. 5, т. 1 ЗПУО, се
предоставят на училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие чрез бюджета на
съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят въз основа на утвърден от министъра на
образованието и науката брой болнични учители в училища и центрове за подкрепа за
личностно развитие по предложение на началника на регионалното управление на
образованието.
(3) Средства за обучение в индивидуални учебни часове на ученици, настанени в болница,
осъществявано по реда на чл. 111, ал. 5, т. 2 и 3 ЗПУО, се предоставят от бюджета на
Министерството на образованието и науката по бюджета на училището или центъра за
подкрепа за личностно развитие въз основа на отчетен брой часове, потвърден от началника
на съответното регионално управление на образованието.
(4) Редът за предоставяне и конкретният размер на средствата по ал. 2 и 3 се определят със
заповед на министъра на образованието и науката.
Чл. 39. Дейностите по рехабилитация и предоставяне на обучение по специалните учебни
предмети за учениците със сензорни увреждания се извършват в институциите,
осигуряващи съответната допълнителна подкрепа в рамките на средствата по чл. 34, т. 2.
Чл. 40. Със средства от делегирания бюджет на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, които са с нецелеви характер, може да се
финансират и други дейности за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно
развитие, както и да се допълва финансирането на дейности, за които са осигурени целеви
средства от държавния бюджет.

Глава четвърта
СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,
УЧИЛИЩАТА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Чл. 41. (1) Средства от държавния бюджет за подобряване на материалната база на
училищата, детските градини и центровете за подкрепа за личностно развитие се
предоставят чрез бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет като част от
утвърдените капиталови разходи или целева субсидия за капиталови разходи, и/или като
допълващ стандарт за материалната база.
(2) Средствата от държавния бюджет за подобряване на материалната база, които са част от
утвърдените капиталови разходи или целева субсидия за капиталови разходи, се
разпределят от първостепенния разпоредител с бюджет въз основа на инвестиционна
програма.
(3) Средствата от държавния бюджет за подобряване на материалната база, предоставени
въз основа на допълващ стандарт, се разпределят между училищата и центровете за
специална образователна подкрепа в зависимост от броя на учениците, обучаващи се в
дневна форма или дуална система на обучение по данни от НЕИСПУО към 1 януари на
текущата годината.
Чл. 42. (1) Средствата от държавния бюджет за повишаване на квалификацията на
педагогическите специалисти са включени в средствата за издръжка на дейностите по
възпитание и обучение на децата и учениците и се планират като разход по бюджетите на
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал.
3 ЗПУО.
(2) Средствата за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти от
държавния бюджет за центровете за подкрепа за личностно развитие са част от норматива
по чл. 17, ал. 2.
Чл. 43. (1) Средствата от държавния бюджет за възстановяване на разходите за транспорт
или за наем по чл. 219, ал. 5 ЗПУО се определят ежегодно със закона за държавния бюджет
по бюджета на Министерството на образованието и науката.
(2) Първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 31 януари подават в
Министерството на образованието и науката информация:
1. за необходимите средства по ал. 1 за възстановяване на разходите за транспорт на
педагогическите специалисти по образец съгласно приложение № 5;
2. за необходимите средства по ал. 1 за възстановяване на разходите за наем на
педагогическите специалисти по образец съгласно приложение № 6.
(3) Министърът на образованието и науката въз основа на подадената информация по ал. 2
изготвя разпределение на средствата по ал. 1 между първостепенните разпоредители с
бюджет, което публикува на интернет страницата на Министерството на образованието и
науката.
Чл. 44. (1) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата по чл. 43, ал.
3 между институциите, които финансират, въз основа на данните в приложения № 5 и 6.
(2) Директорите на държавните и общинските институции подават информацията по ал. 1
въз основа на утвърдени от тях поименни списъци на лицата, на които ще се възстановяват
средства за наем, на пътуващите лица, както и за вида на използвания транспорт и
специализиран превоз, след подаване на заявление от служителите.
Чл. 45. Средствата по чл. 43, ал. 3 могат да се разходват от първостепенните разпоредители
с бюджет или от директорите на държавните и общинските институции и за заплащане на
организирания от тях специализиран превоз.
Чл. 46. Останалите в преходен остатък по бюджетите на държавните и общинските
институции средства запазват целевия си характер и се ползват за възстановяване на
разходите за транспорт или наем по чл. 219, ал. 5 ЗПУО и през следващата бюджетна година.

Глава пета
СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИ
ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Чл. 47. (1) Средствата за националните програми за развитие на образованието се планират
по бюджета на Министерството на образованието и науката и се разходват при условия и по
ред, определени в съответната национална програма.
(2) Министърът на образованието и науката при необходимост може да извършва
компенсирани промени на одобрените средства по национални програми и между отделните
модули по всяка програма при запазване на целите и обхвата на отделните програми.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) При недостиг на средства за
изпълнението на национална програма за развитие на образованието министърът на
образованието и науката може да предложи на министъра на финансите увеличение на
разходите по програмата за сметка на други разходи по бюджета на Министерството на
образованието и науката, в т.ч. за сметка на освободени средства от прилагането на чл. 282,
ал. 18 ЗПУО.
Чл. 48. (1) Националните програми за развитие на образованието съдържат:
1. цели, дейности и очаквани резултати;
2. условия и ред за участие;
3. допустими бенефициенти;
4. условия и ред за финансиране и допустими разходи;
5. срок на изпълнение и бюджетните години, през които ще се извършват разходи по нея;
6. правила за отчитане и оценка на изпълнението.
(2) В 10-дневен срок от одобряването на националната програма Министерството на
образованието и науката я публикува на интернет страницата си.
Чл. 49. Ежегодно в срок до 15 април министърът на образованието и науката изготвя и
публикува на интернет страницата си отчет за изпълнението на националните програми за
развитие на образованието за предходната година.

Глава шеста
ПРОМЕНИ В УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ И ПО
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ НА
ОБЩИНИТЕ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПРИ
ПРОМЕНИ В БРОЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
Чл. 50. (1) Министърът на образованието и науката въз основа на данните за броя на децата
и учениците от НЕИСПУО в срок до 31 март на текущата година предлага на министъра на
финансите да извърши промени по и между бюджетите на министерствата, финансиращи
училища и детски градини, и по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за текущата година за разликата между броя на децата и учениците по НЕИСПУО
и броя на децата, въз основа на които са разчетени средствата, разпределени по стандарти,
допълващи стандарти и нормативи на едно дете или един ученик.
(2) Недостигът на разпределени средства по бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджет в резултат от по-ниския разчетен брой на децата и учениците от броя на децата и

учениците по НЕИСПУО се осигурява за сметка на бюджета на Министерството на
образованието и науката по реда на чл. 110, ал. 3 и 4 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните
финанси (ЗПФ).
(3) Освободените разпределени средства по бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджет в резултат от по-високия разчетен брой на децата и учениците от броя им по
НЕИСПУО се предоставят по бюджета на Министерството на образованието и науката и
могат да се използват за финансиране на недостига на други средства в системата на
образованието по реда на чл. 110, ал. 3 и 4, чл. 111, ал. 1 и чл. 112 ЗПФ.

Глава седма
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНО
ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА И
УЧЕНИЦИ, ЗА КОИТО БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК НЕ Е
МАЙЧИН
Чл. 51. (1) На пребиваващите в страната деца и ученици в задължителна предучилищна и
училищна възраст, независимо от тяхното гражданство, се осигурява безплатно обучение по
български език.
(2) На децата и учениците, търсещи или получили международна закрила в страната по
реда на Закона за убежището и бежанците, при необходимост се осигурява допълнително
обучение по български език.
(3) Обучението по български език на деца и ученици по ал. 1 и 2 се осъществява при
условията и по реда, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на
българския книжовен език.
Чл. 52. Средства за провеждане на обучението по чл. 51, ал. 1 и 2 се планират по бюджета
на Министерството на образованието и науката и се предоставят по бюджета на детската
градина, съответно на училището, което провежда обучението, въз основа на норматив за
проведена педагогическа ситуация, съответно проведен учебен час, определен със заповед
на министъра на образованието и науката, и отчет за проведените часове, подаден от
директора чрез началника на регионалното управление на образованието.

Глава седма "а"
(Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.)
ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА
РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ
Чл. 52а. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) (1) На държавните и общинските
детски градини и училища се предоставят средства от държавния бюджет за работа с деца и
ученици от уязвими групи чрез бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.
(2) Със средствата по ал. 1 детските градини и училищата могат да извършват разходи за
основни и допълнителни трудови възнаграждения на персонала, както и за други
възнаграждения и плащания по извънтрудови правоотношения.
(3) Разходите по ал. 2 могат да са за служители, включени в екипите за обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и

училищна възраст, за назначаване на социален работник, образователен медиатор или
помощник на учителя, за заплащане на допълнителни учебни часове по български език в
училищата и на допълнителни модули за деца, които не владеят български език, в детските
градини, както и за персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа до образование
и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното
образование на децата и учениците от уязвими групи.
(4) В случаите когато детската градина или училището не може да осигури
изпълнението на дейността по ал. 1 се допуска възлагането й на външни изпълнители,
като средствата се предоставят само за разходи за труд на наетите лица за
изпълнението на конкретните дейности.
Чл. 52б. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) (1) Средствата по чл. 52а, ал. 1
се предоставят на детските градини и училищата с концентрация на деца и ученици от
уязвими групи, които са подали информация в НЕИСПУО от работните карти
"Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството" за
не по-малко от 80 на сто от децата и учениците в основната степен на образование и в които
броят на записаните деца в детската градина или на учениците в основната степен на
образование в училището е не по-малко от 15.
(2) Въз основа на информацията по ал. 1 детските градини и училищата се групират по
критерий "образователно ниво на родителите/настойниците" съгласно приложение № 6а.
(3) Размерът на финансирането за работа с деца от уязвими групи за бюджетната година за
дете в детска градина или ученик в основната степен на образование в училище се определя
според групата, в която попада образователната институция съгласно приложение № 6б.
(4) Разпределението на средствата по чл. 52а за бюджетната година по детски градини и
училища се утвърждава от министъра на образованието и науката след съгласуване със
съответните началници на регионалните управления на образованието и се публикува на
интернет страницата на Министерството на образованието и науката.

Глава осма
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ НА
ПАРАЛЕЛКИТЕ И ГРУПИТЕ И БРОЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ И НА ДЕЦАТА В ТЯХ
Чл. 53. Броят на децата в групите в детските градини и на учениците в паралелките в
училищата се определя с нормативи за минимален и максимален брой съгласно приложение
№ 7.
Чл. 54. (1) Броят на групите в детските градини се определя в началото на учебната година,
като броят на децата в съответната възрастова група се раздели на норматива за максимален
брой на децата съгласно приложение № 7.
(2) Втора и следваща група се образуват, при условие че предходната група или предходните
групи са формирани с максималния брой деца и е налице остатък, равен на минималния
брой деца в група съгласно приложение № 7.
(3) При определяне на броя на групите при условията на ал. 2 децата се разпределят
равномерно в тях.
Чл. 55. При недостатъчен брой деца за образуване на групите в детските градини в
съответствие с чл. 54 се допуска формирането на смесени групи с деца на различна възраст,

както следва:
1. една група – при минимален брой деца, равен на норматива за минимален брой съгласно
приложение № 7;
2. две групи – при минимален брой деца във всяка от тях, равен на норматива за минимален
брой в група съгласно приложение № 7.
Чл. 56. (1) Посещението на децата в група се отчита чрез показателя "средна месечна
посещаемост". Средната месечна посещаемост се изчислява, като сумата от броя на
присъствалите деца за всеки работен ден от съответния месец се раздели на броя на
работните дни.
(2) Броят на децата, изчислен на базата на средна месечна посещаемост, не може да е помалък от минималния брой деца в група съгласно приложение № 7.
(3) Когато за период от три последователни месеца средната месечна посещаемост на децата
в отделните възрастови групи се намали под определения минимален брой деца в група,
групите могат да се разформират и се сливат с останалите при спазване на нормативите за
минимален и максимален брой съгласно приложение № 7.
(4) При определяне на средната месечна посещаемост не се включва времето от 24 декември
до 6 януари, от 1 юни до 15 септември, както и времето на епидемичен взрив и грипна
епидемия в детската градина.
Чл. 57. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) След определянето на броя на
групите броят на децата в групите може да се завиши с до 2 деца в група над максималния
съгласно приложение № 7.
Чл. 58. (1) В детските градини, прилагащи система на делегиран бюджет, броят на групите
и броят на децата в група се определят от директора на детската градина при спазване на
тази наредба, на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на
държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за
личностно развитие.
(2) Когато детската градина не прилага система на делегиран бюджет, броят на групите и
броят на децата в група се определят от първостепенния разпоредител с бюджет при
спазване на нормативните актове по ал. 1.
Чл. 59. При недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина с
решение на общинския съвет в населено място може да се формира само една група в детска
градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място.
Чл. 60. (1) Броят на групите за занимания по интереси в центровете за подкрепа за личностно
развитие и в Националния дворец на децата, прилагащи делегиран бюджет, се определя от
директора в началото на учебната година при наличие на минимален брой деца и ученици
съгласно приложение № 7 и при спазване изискванията на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(2) В случаите, когато центърът за подкрепа за личностно развитие не прилага делегиран
бюджет, броят на групите се определя от първостепенния разпоредител с бюджет при
спазване на изискването за наличие на минимален брой деца и ученици съгласно
приложение № 7.
Чл. 61. (1) Броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година,
като броят на учениците от съответния клас се раздели на норматива за максимален брой на
учениците съгласно приложение № 7.
(2) Втора и следваща паралелка се формират, при условие че предходната паралелка или

предходните паралелки са формирани с максималния брой ученици и е налице остатък,
равен на минималния брой ученици съгласно приложение № 7.
(3) При определянето на броя на паралелките по реда на ал. 2 учениците се разпределят
равномерно в тях с изключение на паралелките, в които се обучават ученици със специални
образователни потребности, в които броят на учениците може да е по-малък от този в
останалите паралелки.
(4) При определянето на броя на паралелките броят на учениците в тях може да се завиши с
до:
1. двама ученици в паралелките в начален етап, когато паралелките са повече от една в
клас;
2. трима ученици в паралелките в начален етап, когато паралелката е единствена в класа;
3. трима ученици в паралелките в прогимназиален, в първи и във втори гимназиален етап.
(5) В особени случаи при определяне на броя на паралелките броят на учениците в тях може
да се завиши и над стойностите по ал. 4 след разрешение на министъра на образованието и
науката по мотивирано предложение на директора на училището, съгласувано с началника
на регионалното управление на образованието.
Чл. 62. Броят на паралелките в училищата, както и броят на учениците в тях се определят
от директора при спазване на разпоредбите на тази наредба и на държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Чл. 63. (1) При недостатъчен брой ученици за формиране на паралелките в
неспециализираните и в специализираните училища в съответствие с чл. 61 паралелките се
формират, както следва:
1. една паралелка – при минимален брой ученици, равен на норматива за минимален брой
съгласно приложение № 7;
2. две паралелки – при минимален брой 13 ученици – за паралелките в I клас класовете от
началния етап на основното образование, и 15 ученици – за паралелките в първия от
класовете на класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен
план-прием, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование;
3. три паралелки – при минимален брой 17 ученици – за паралелките в I клас класовете от
началния етап на основното образование, и 20 ученици – за паралелките в първия от
класовете на класовете от прогимназиалния етап на основното образование при училищен
план-прием, както и на първи и на втори гимназиален етап на средното образование.
(2) При формиране на паралелките по реда на ал. 1, т. 3 учениците се разпределят
равномерно в тях с изключение на паралелките, в които се обучават ученици със специални
образователни потребности, в които броят на учениците може да е по-малък от този в
останалите паралелки.
(3) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Броят на паралелките в училищата
по чл. 52б, ал. 4 и в училищата с паралелки за придобиване на квалификация по защитените
от държавата специалности от професии и специалности от професии, по които е налице
очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, може да се формира с брой на
учениците в тях под минималния по ал. 1, но не по-малък от 9 в паралелки за
придобиване на квалификация по защитените от държавата специалности от
професии и не по-малък от 12 в паралелки по специалности от професии, по които е
налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Чл. 64. При недостатъчен брой ученици за формиране на паралелките в специалните
училища в съответствие с чл. 61 паралелките се формират, като броят на учениците във
всяка от тях е равен на норматива за минимален брой съгласно приложение № 7.
Чл. 65. (1) Когато в IX и X клас в неспециализираните училища в дневна форма на обучение
или в обучение чрез работа (дуална система на обучение) броят на учениците в паралелките
се намали под норматива за минимален брой при обучение по училищни учебни планове,
разработени върху еднакви рамкови или типови учебни планове, учениците се разпределят
между останалите паралелки, обучавани по училищни учебни планове, разработени върху
същия рамков или типов учебен план, или се сливат в една, ако паралелките са само две.
(2) Когато няма възможност за разпределяне или сливане по ал. 1, учениците се преместват
в друго училище, освен ако не положат съответните приравнителни изпити, за да продължат
обучението си в същото училище, по учебен план, разработен върху различен рамков или
типов учебен план.
(3) Когато няма възможност за разпределяне или сливане по ал. 1 или за преместване по ал.
2, както и когато в IX и X клас при обучение по училищни учебни планове, разработени
върху различни рамкови учебни планове, учениците преминават в друга форма на обучение
при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование.
(4) Когато в IX и X клас в неспециализираните училища броят на учениците в паралелка за
обучение за придобиване на професионална квалификация по специалност от професия,
която е единствена в страната, се намали под норматива за минимален брой, паралелката се
запазва.
(5) В класовете от втория гимназиален етап на средно образование паралелките в
неспециализираните училища могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.
Чл. 66. (1) Когато в IX и X клас в специализираните училища броят на учениците в
паралелките се намали под норматива за минимален брой при обучение по училищни
учебни планове, разработени върху еднакви рамкови или типови учебни планове, учениците
се разпределят между останалите паралелки, обучавани по училищни учебни планове,
разработени върху същия рамков или типов учебен план, или се сливат в една, ако
паралелките са само две.
(2) Когато в IX и X клас в специализираните училища броят на учениците в паралелка за
обучение за придобиване на професионална квалификация по специалност от професия или
профил, които са единствени в страната, се намали под норматива за минимален брой,
паралелката се запазва.
(3) В класовете от втория гимназиален етап на средно образование паралелките в
специализираните училища могат да съществуват при минимален брой 13 ученици.
Чл. 67. (1) Когато броят на учениците в паралелките в неспециализираните училища се
намали под норматива за минимален брой:
1. при вечерна форма на обучение под 18 ученици – паралелките се разформират и
учениците преминават в задочна форма на обучение (при условие че в училището е
организирана такава и учениците отговарят на изискванията за обучение в такава форма)
или в самостоятелна форма на обучение;
2. при задочна форма на обучение под 15 ученици – паралелките се разформират и
учениците се преместват в паралелка по същия профил, съответно по същата специалност
от професия, в друго училище или преминават в самостоятелна форма на обучение.
(2) Когато няма възможност за промени по ал. 1, т. 1, учениците се преместват в паралелка
в друго училище по същия профил, съответно по същата специалност от професия, освен

ако при условията и по реда на държавния образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование не положат съответните приравнителни изпити, за
да продължат обучението си в същото училище, по учебен план, разработен върху различен
рамков или типов учебен план.
Чл. 68. (1) Изключения от минималния брой на децата в групите и съответно на учениците
в паралелките се допускат:
1. в защитените детски градини и училища;
2. в неспециализирани и специализирани училища, когато броят на учениците в паралелка
от I до ХII клас е не по-малко от 10;
3. в неспециализирани и специализирани училища при формиране на паралелки с не помалко от 10 ученици от два класа;
4. в специални училища, когато броят на учениците в паралелка е по-малко от норматива
за минимален брой съгласно приложение № 7;
5. (доп. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) в паралелките за обучение по
защитените от държавата специалности от професии, включени в Списъка по чл. 6а, ал. 2 от
Закона за професионалното образование и обучение и в специалности от професии, по които
е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда;
6. (нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) в училищата по чл. 52б, ал. 4.
(2) Изключенията по ал. 1, т. 2 – 4 се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са
осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените
по стандарти за съответната дейност, при условията на ал. 3 – 6.
(3) Средствата по ал. 2 задължително се включват в бюджетите на училищата, за които
първостепенният разпоредител с бюджет е разрешил формирането на паралелки с брой на
учениците под минималния.
(4) Минималният размер на допълнителните средства за неспециализираните и за
специализираните училища в случаите по ал. 1, т. 2 се определя, като разликата между
норматива за минимален брой съгласно приложение № 7 и действителния брой на
учениците в паралелка се умножи със:
1. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) не по-малко от 40 на сто от размера
на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VII клас на
неспециализираните училища е до 40 ученици;
2. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) не по-малко от 20 на сто от размера
на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VII клас на
неспециализираните училища и на училищата по културата и по изкуствата е от 41 до 80
ученици;
3. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) не по-малко от 20 на сто от размера
на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в VIII – ХII клас на
неспециализираните и специализираните училища с изключение на спортните училища е до
80 ученици.
(5) Когато общият брой на учениците надвишава определения в ал. 4, т. 2 и 3, допълнителни
средства извън определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия
орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните средства се определя от
финансиращия орган.
(6) Минималният размер на допълнителните средства в случаите по ал. 1, т. 3 и 4 се
определя, като разликата между норматива за минимален брой съгласно приложение № 7 и
действителния брой на учениците в паралелка се умножи със:
1. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) не по-малко от 60 на сто от размера

на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VII клас на
неспециализираните училища и във всички класове на специалните училища е до 40
ученици;
2. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) не по-малко от 40 на сто от размера
на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в I – VII клас на
неспециализираните училища и във всички класове на специалните училища е от 41 до 80
ученици;
3. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) не по-малко от 40 на сто от размера
на стандарта за ученик, когато общият брой на учениците в паралелките в VIII – ХII клас на
неспециализираните училища и във всички класове на спортните и специалните училища е
до 80 ученици;
4. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) не по-малко от 80 на сто от размера
на стандарта за ученик за издръжка на обучението на ученик по специалност от професията,
когато учениците в паралелките в VIII – ХII клас на неспециализираните училища
осъществяват обучение по защитени от държавата специалности от професии.
(7) Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения в
ал. 6, т. 2 и 3, допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват по
преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните
средства се определя от финансиращия орган.
(8) Разрешението по ал. 2 се издава по мотивирано искане на директора на училището, към
което се прилага становище на началника на съответното регионално управление на
образованието.
Чл. 69. (1) (Доп. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Паралелка с по-малко от 10
ученици в неспециализирани и спортни училища може да се формира в особени случаи след
разрешение на началника на регионалното управление на образованието, ако са осигурени
допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти
за съответната дейност, изчислени по реда на чл. 68, ал. 4 – 7 при спазване на изискването
на чл. 68, ал. 3.
(2) За училищата, за които министърът на образованието и науката не е първостепенен
разпоредител с бюджет, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано искане на
съответния първостепенен разпоредител с бюджет.
(3) Към искането по ал. 2 се прилага решение на общинския съвет или на ръководителя на
ведомството, което финансира училището, за осигуряване на допълнителните средства по
ал. 1.
(4) За училищата, за които министърът на образованието и науката е първостепенен
разпоредител с бюджет, разрешението по ал. 1 се издава по мотивирано искане на директора
на училището и след съгласуване с финансиращия орган.
(5) Паралелка с по-малко от 10 ученици в училище по изкуствата може да се формира в
особени случаи по мотивирано искане на директора на училището, с разрешение на
министъра на културата, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност.
Чл. 70. (1) Броят на групите в общежитията се определя в началото на учебната година,
като броят на учениците се раздели на норматива за максимален брой съгласно приложение
№ 7. Нова група се образува при остатък от 18 и повече ученици.
(2) При недостатъчен брой ученици за формиране на групите в съответствие с ал. 1 се
формират две групи при брой на учениците във всяка от тях, равен на минималния брой
съгласно приложение № 7.

(3) Когато групата е единствена в населеното място, броят на учениците може да е под
определения минимален брой съгласно приложение № 7, но не по-малко от 15.
(4) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Когато броят на учениците се
намали под норматива за минималния брой, групата се разформира.
Чл. 71. (1) Броят на групите за целодневна организация на учебния ден в
неспециализираните, специализираните и в специалните училища се определя в началото на
учебната година, както следва:
1. за учениците от I до VII клас, когато задължителните и избираемите учебни часове се
провеждат в самостоятелен блок до обяд, а часовете за самоподготовка – след обяд, като се
раздели броят на учениците на норматива за максимален брой съгласно приложение № 7 и
се формират самостоятелни или сборни групи; нова група в неспециализираните и
специализираните училища се образува при остатък 16, а в специалните училища – при
остатък 8 и повече ученици;
2. съчетаване на задължителните и избираемите учебни часове и самоподготовка в смесен
блок сутрин и следобед се допуска само за учениците от I до IV клас за паралелки с брой на
учениците, по-голям от норматива за минимален брой съгласно приложение № 7.
(2) При определяне броя на групите по ал. 1, т. 1 нормативът за максимален брой съгласно
приложение № 7 може да се завиши, но с не повече от 10 на сто.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 броят на учениците в група може да се определи и над норматива
за максимален брой съгласно приложение № 7, но с не повече от 10 на сто.
(4) При недостатъчен брой ученици за образуване на групи по ал. 1, т. 1 в
неспециализираните училища при спазване на норматива за максимален брой съгласно
приложение № 7 две групи се формират при минимален брой 16 ученици във всяка от тях.
(5) Когато групата за целодневна организация на учебния ден в неспециализираните
училища е единствена в населеното място, броят на учениците може да е под определения
минимален брой съгласно приложение № 7, но не по-малко от 10.
(6) Учениците, формиращи групите в общежитията, не се включват в групите за целодневна
организация на учебния ден на училищата.
(7) Групите за целодневна организация на учебния ден в училищата за ученици с увреден
слух или с нарушено зрение се формират само за учениците, които не нощуват в
общежитията.
(8) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Когато броят на учениците се намали
под норматива за минималния брой, групата се разформира.
Чл. 72. Броят на групите в центровете за подкрепа за личностно развитие, които организират
дейности, свързани с развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в
областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, се определя, като броят на
децата/учениците се раздели на норматива съгласно приложение № 7.

Глава девета
ДЕЛЕНЕ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ
Раздел I
Делене на паралелките на групи за придобиване на
общообразователна или на профилирана подготовка
Чл. 73. (1) При обучението за придобиване на общообразователна или на профилирана

подготовка паралелките може да се делят на две групи:
1. по чужди езици:
а) в I – IV клас – над 21 ученици в паралелка; при паралелки, в които учениците изучават
различни чужди езици, група се образува при най-малко 10 ученици, ако този език не се
изучава в други паралелки от същия клас;
б) в класовете извън посочените в буква "а" – над 25 ученици в паралелка; при паралелки,
в които учениците изучават различни чужди езици, група се образува при най-малко 10
ученици, ако този език не се изучава в други паралелки от същия клас;
в) VIII клас не се дели на групи;
2. за лабораторни упражнения по химия и опазване на околната среда, физика и
астрономия, биология и здравно образование – над 25 ученици в паралелка;
3. по компютърно моделиране, информатика и информационни технологии – с минимум 8
ученици в група;
4. по технологии и предприемачество – над 23 ученици в паралелка; сборни групи,
образувани от един и същ клас, не могат да са с по-малко от 13 и повече от 15 ученици.
(2) Паралелките, формирани по чл. 68, не се делят на групи при провеждане на обучението
по чужди езици.
(3) Когато броят на учениците е недостатъчен за делене на паралелките на групи при
обучението по чужди езици по реда на ал. 1, се разрешава формирането на сборни групи от
учениците на един и същ клас при минимум 11 ученици в група.
(4) Когато броят на учениците е недостатъчен за делене на паралелките на групи при
обучението по чужд език по реда на ал. 1 и 3, се разрешава формирането на групи с по-малко
от 10 ученици в рамките на делегирания бюджет на училището.
Чл. 74. (1) Паралелките с над 19 ученици, в които се осъществява обучение по профил
"Изобразително изкуство" или по профил "Музика", може да се делят на групи, както следва:
1. на две групи при обучението по изящни изкуства;
2. на не повече от 4 групи от 5 до 7 ученици при обучението по видовете приложни изкуства
и дизайн;
3. на две групи при обучението по български народни танци и по класически танци;
4. на две групи в часовете по солфеж и начална хармония.
(2) При обучението за придобиване на профилирана подготовка обучението по музикален
инструмент, вокал и задължително пиано е индивидуално.
(3) При обучението за придобиване на профилирана подготовка паралелките по профил
"Физическо възпитание и спорт" може да се делят на групи:
1. с най-малко трима ученици в група по категории и спортни дисциплини – в
индивидуалните видове спорт;
2. от 5 до 18 ученици в група – в колективните спортове.

Раздел II
Делене на паралелките на групи за придобиване на
професионална подготовка
Чл. 75. При обучението за придобиване на професионална подготовка паралелките може
да се делят на групи с най-малко трима ученици в група (не повече от 5 групи в паралелка)
по учебна практика по:
1. управление на машини за машинист-монтьор на пътно-строителни машини, машинист-

крановик, механизатор в горското стопанство, механизатор за подземен добив на полезни
изкопаеми, механизатор за открит добив на полезни изкопаеми;
2. работа с машинно-тракторните агрегати за специалностите от професии от
професионалните области селско стопанство и горско стопанство.
Чл. 76. При обучението за придобиване на професионална подготовка паралелките може
да се делят на групи с най-малко петима ученици в група (не повече от 4 групи в паралелка)
по учебна практика по:
1. професии и специалности, свързани с професионалните области геология, проучване и
миннодобивна промишленост, металургично производство и газова техника;
2. специалностите и професиите от професионална област транспорт (включително
плавателна и морска) с изключение на професиите "Куриер" и "Спедитор-логистик";
3. специалностите, свързани с механизация на горското стопанство, дърводобива и на
селското стопанство;
4. специалността "Ветеринарна медицина" – клиничната практика;
5. специалността "Асансьорна техника" и за професия "монтьор по електрообзавеждане на
асансьори".
Чл. 77. При обучението за придобиване на професионална подготовка паралелките може да
се делят на групи с най-малко 7 ученици в група (не повече от 3 групи в паралелка) по учебна
практика по:
1. професиите от професионалните области "Енергетика", "Машиностроене", "Химични
технологии", "Електротехника", "Електроника и автоматика";
2. професиите от област на образование "Архитектура и строителство";
3. професиите, свързани с дървообработване и мебелно производство;
4. професиите, по които се провежда учебна практика по заваряване;
5. професиите от професионално направление "Хранителни технологии".
Чл. 78. При обучението за придобиване на професионална подготовка паралелките може да
се делят на групи с най-малко 9 ученици в група (не повече от 2 групи в паралелка) по:
1. чертане (техническо, електротехническо, машинно, конструктивно, корабостроително и
др.);
2. проектиране (всички видове) и разработване на проекти – за всички специалности и
професии;
3. конструиране, по конструиране и чертане, по проектиране и художествено оформление,
по моделиране, конструиране и технологично проектиране на облекло, обувни и
коженогалантерийни изделия, по рисуване и живопис, по рисуване и композиция, по
рисуване, по дизайн, по декоративно рисуване, по моделиране, по скулптура и моделиране;
4. икономическите практики, включени в учебните програми по практика за
неикономическите специалности и професии;
5. професиите, по които се провежда учебна практика по металообработване;
6. всички специалности и професии, които не са включени в т. 1 – 5 и в чл. 75 – 77.
Чл. 79. При обучението за придобиване на професионална подготовка паралелките може да
се делят на две групи при минимум 8 ученици в група при обучение, свързано с основи на
програмирането, с информационните технологии, с приложни програмни продукти, с
програмиране и с компютърни и мрежови технологии.
Чл. 80. При обучението по специалности и професии за придобиване на професионална
подготовка по учебна практика, свързана с управление на автомобили, трактори,
локомотиви, кари, трамваи, тролейбуси и други машини, за които се изисква добиване на
правоспособност за правоуправление, обучението се провежда индивидуално.

Чл. 81. По производствена практика паралелките могат да се делят на групи с най-малко 10
ученици в група по преценка на директора на училището и съобразно специфичните условия
за провеждането й.
Чл. 82. Паралелките се делят на групи при провеждане на часовете по практика за
обучението по модули, за обучението чрез работа (дуална система на обучение), както и за
придобиване на разширена и допълнителна професионална подготовка. Групи се формират
при условията и по реда, определени с тази наредба за съответната професионална област,
професии и специалности.
Чл. 83. В специалните училища се формират групи по учебна и производствена практика от
учениците на една или няколко паралелки от един или от два последователни класа, като
броят на учениците в група е, както следва:
1. във възпитателните училища-интернати – от 6 до 10 ученици;
2. в училищата за обучение и подкрепа на ученици с нарушено зрение – от 5 до 9 ученици;
3. в останалите видове специални училища – от 6 до 11 ученици.
Чл. 84. В училищата към местата за лишаване от свобода се формират групи по учебна и
производствена практика, като броят на учениците е от 4 до 9 в група, но не повече от две
групи в паралелка.

Раздел III
Делене на паралелките на групи за придобиване на
специализирана и на професионална подготовка в
специализираните училища
Чл. 85. При обучението по специализирана и по професионална подготовка паралелките в
спортните училища може да се делят на групи:
1. с най-малко трима и най-много 15 ученици в група по категории и спортни дисциплини
– в индивидуалните видове спорт;
2. от 5 до 18 ученици в група – в колективните спортове, с изключение на футбол, където
максималният брой може да е 22 ученици.
Чл. 86. (1) По учебни предмети за специализирана подготовка и за професионална
подготовка по професиите "Музикант-инструменталист", "Музикант-вокалист",
"Акордьор" и "Музикален оформител" група се формира, както следва:
1. с най-малко 8 ученици при обучението по солфеж, по теория на музикалните елементи и
по хармония, като паралелката се дели на не повече от 3 групи;
2. с най-малко 6 ученици при обучението по четене на партитури по специалност "Пиано";
при обучението по оркестрови трудности за съответната група оркестрови инструменти:
цигулка, нисък щрайх (виола, виолончело, контрабас, арфа), дървени духови, медни духови
и по ударни инструменти; при обучението по сценична реч, танци, актьорско майсторство,
импровизация и стил, микрофонна и студийна техника и по история на поп музиката и
джаза; когато броят на учениците от съответния клас е по-малък от 6 – съобразно броя на
учениците по съответната професия и специалност;
3. с най-малко трима ученици по корепетиторска практика за професия "Музикантинструменталист";
4. сборна група по теория на професията – съобразно броя на учениците от съответната
професия и специалност от съответния клас;
5. по камерна музика, ансамблово свирене и вокални ансамбли – съобразно броя на

учениците в съответния състав.
(2) Обучението за придобиване на специализирана или професионална подготовка по
музикален инструмент, клавирен съпровод, класическо пеене, поп и джаз пеене и народно
пеене е индивидуално.
Чл. 87. (1) По учебни предмети за специализирана подготовка по специалностите
"Класически танц", "Модерен танц" и "Български танци" и при обучението за
професионална подготовка по професиите "Балетист" и "Танцьор" група се формира с наймалко 8 ученици от съответната специалност и професия, като паралелката се дели на не
повече от три групи, съставени от момичета или от момчета.
(2) Когато групата е единствена, тя може да се формира с най-малко 6 ученици. Когато
учениците са по-малко от 6, се формира сборна група с ученици от друг клас или от момчета
и момичета.
Чл. 88. (1) Паралелката може да се дели на две групи, когато в нея има 16 и повече ученици
за обучение по учебни предмети за придобиване на:
1. професионална подготовка за професиите "Актьор", "Лютиер", "Полиграфист",
"Библиотекар", "Фотограф", "Графичен дизайнер", "Компютърен график" и "Компютърен
аниматор";
2. специализирана подготовка по изобразително изкуство и за професионална подготовка
по професиите "Художник – изящни изкуства", "Художник – приложни изкуства",
"Дизайнер" и "Каменоделец".
(2) По учебни предмети за придобиване на професионална подготовка паралелката за
професиите по ал. 1 може да се дели на три групи, когато броят на учениците във всяка група
е най-малко 8, както и в часовете по учебна практика.
Чл. 89. В училищата по култура паралелката може да се дели на две групи, когато в нея има
16 и повече ученици за придобиване на специализирана подготовка по учебните предмети
латински език, старобългарски език и старогръцки език.

Раздел IV
Делене на паралелките на групи за придобиване на
разширена и на допълнителна подготовка
Чл. 90. (1) При обучението за придобиване на разширена подготовка по общообразователни
учебни предмети, както и при теоретично обучение за придобиване на разширена
професионална подготовка паралелките може да се делят на групи, като броят на учениците
в група е най-малко 11 ученици.
2) В случаите по ал. 1, когато броят на учениците в група за обучението по даден учебен
предмет е по-малък от 11, от паралелките в класа се образуват сборни групи при минимум
12 ученици в група.
Чл. 91. Обучението в специализираните училища за придобиване на разширена подготовка
по музикален инструмент, клавирен съпровод, класическо пеене, поп и джаз пеене и народно
пеене е индивидуално.
Чл. 92. (1) Паралелките с над 19 ученици в неспециализираните училища при обучение по
учебните предмети изобразително изкуство, музика или хореография за придобиване на
разширена подготовка по училищен учебен план в поне 80 на сто от избираемите учебни
часове може да се делят на групи, както следва:
1. на две групи – при обучение в областта на изящните изкуства;

2. на не повече от 4 групи от 5 до 7 ученици – при обучението по видовете приложни
изкуства и дизайн;
3. на две групи – при обучението в областта на българските народни танци и класическите
танци;
4. на две групи – при обучение по учебния предмет хореография;
5. на две групи – при обучение по солфеж и начална хармония.
(2) Обучението за придобиване на разширена подготовка в паралелките по ал. 1 по
музикален инструмент, вокал и задължително пиано е индивидуално.
Чл. 93. При обучението за придобиване на разширена подготовка по компютърно
моделиране, информатика и информационни технологии групите се формират с минимум 8
ученици в група.
Чл. 94. При обучението за придобиване на разширена подготовка групите в специалните
училища се образуват при минимум 8 ученици в група.
Чл. 95. (1) При обучението за придобиване на допълнителна подготовка паралелките може
да се делят на две групи, като броят на учениците се раздели на норматива съгласно
приложение № 7.
(2) В случаите по ал. 1, когато броят на учениците в група за обучението по даден учебен
предмет е по-малък от посочения в приложение № 7, от паралелките в класа се образуват
сборни групи.
(3) Сборни групи за обучението по даден учебен предмет може да се образуват и от ученици
в различни класове.
(4) При обучението за придобиване на допълнителна подготовка групите в специалните
училища се образуват при минимум 6 ученици в група.
Чл. 96. Допълнителна подготовка във факултативни учебни часове за индивидуално
обучение в училищата по изкуствата може да се провежда само за ученици с изявени дарби
при условията и по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото
образование.

Глава десета
ФИНАНСИРАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА
Раздел I
Ред за включване и прекратяване на участието на
частните детски градини и училища в системата на
държавното финансиране
Чл. 97. В системата на държавно финансиране могат да се включват само частни детски
градини и училища, вписани в регистъра на институциите в системата на предучилищното
и училищното образование.
Чл. 98. (1) Частните детски градини и училища се включват в системата на държавно
финансиране със заповед на министъра на образованието и науката.
(2) Производството по издаването на заповедта по ал. 1 започва по писмено заявление от
частната детска градина или училище по образец, утвърден от министъра на образованието
и науката.

(3) Заявлението за включване в системата на държавно финансиране се подава в
Министерството на образованието и науката до 31 май на календарната година и се
разглежда за предстоящата бюджетна година.
Чл. 99. Към заявлението по чл. 98, ал. 2 се прилагат следните документи:
1. правилникът за дейността на частната детска градина или частното училище, съдържащ
и информация за дейностите, които ще се извършват срещу заплащане от родителите на
децата и учениците, както и за вида на разходите, свързани с реализирането им;
2. механизъм за разделение на общите разходи, както и на активите и пасивите, свързани с
дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците по чл. 115;
3. справка за планираните средства за финансиране на разходите за бюджетната година по
чл. 118, ал. 1.
Чл. 100. Министърът на образованието и науката със заповед определя експертна комисия,
която разглежда подадените заявления, проверява вписаните за частната детска градина или
училище обстоятелства в регистъра на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование и оценява съответствието на внесените документи с изискванията
за включване в системата на държавно финансиране.
Чл. 101. (1) За изясняване на фактите и обстоятелствата за включване на частната детска
градина или училище в системата на държавно финансиране експертната комисия може да
изисква допълнителна информация, която се представя от заявителя в 7-дневен срок от
уведомяването му.
(2) При необходимост оправомощени длъжностни лица може да извършват проверки на
място.
Чл. 102. Не се разглеждат заявления, които:
1. не съдържат всички необходими документи;
2. са подадени след срока по чл. 98, ал. 3.
Чл. 103. Когато внесените документи за включване в системата на държавно финансиране
не съответстват на нормативните изисквания, заявителят писмено се уведомява за
допуснатите несъответствия и за срока за отстраняването им, който не може да бъде пократък от 10 работни дни.
Чл. 104. (1) В срок до 15 юли въз основа на документите по чл. 99 експертната комисия
представя на министъра на образованието и науката становище с предложение за включване
или отказ за включване на частната детска градина или училище в системата на държавно
финансиране.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Министърът на образованието и
науката въз основа на предложението на експертната комисия взема решение в срок 10
работни дни, като:
1. издава заповед за включване на частната детска градина или училище в системата на
държавно финансиране;
2. отказва включване на частната детска градина или училище в системата на държавно
финансиране.
Чл. 105. (1) Заповед за включване на частната детска градина или училище в системата на
държавно финансиране се издава, когато при разглеждането и оценяването на документите
от експертната комисия не са констатирани несъответствия с нормативните изисквания или
констатираните несъответствия са отстранени в срок.
(2) Министърът на образованието и науката отказва включване в системата на държавно
финансиране, когато констатираните несъответствия не са отстранени или не са отстранени
в определения срок.

Чл. 106. Частните детски градини и училища прекратяват участието си в системата на
държавно финансиране въз основа на заповед на министъра на образованието и науката:
1. при отписване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по реда на чл. 342 ЗПУО;
2. при заличаване от регистъра на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по реда на чл. 340 ЗПУО;
3. по искане на съответната институция.
Чл. 107. (1) Производството по издаване на заповед за прекратяване на участието в
системата на държавно финансиране в случаите по чл. 106, т. 1 и 2 започва по инициатива
на министъра на образованието и науката, а по чл. 106, т. 3 – по писмено заявление на
частната детска градина или училище.
(2) Заявлението по ал. 1 се внася в срок до 31 май и се разглежда за предстоящата учебна
година.
Чл. 108. Актовете по чл. 105 и 106 се обнародват в "Държавен вестник" и влизат в сила от
деня на обнародването им, освен ако в тях е предвидено друго.

Раздел II
Предоставяне и отчитане на средствата, получени от
държавния бюджет за включените в системата на
държавно финансиране частни детски градини и
училища
Чл. 109. (1) Включените в системата на държавно финансиране частни детски градини и
училища не могат да събират средства от родителите за дейностите по възпитание и
обучение на децата и учениците, финансирани със средства от държавния бюджет.
(2) Институциите по ал. 1 осигуряват възможност не по-малко от 20 на сто от приеманите в
тях деца и ученици, в това число деца и ученици с изявени дарби и/или със специални
образователни потребности, да се обучават безплатно.
Чл. 110. (1) Предоставянето на средства от държавния бюджет на частните детски градини
и училища започва от началото на бюджетната година, следваща годината на включването
им в системата на държавно финансиране.
(2) С получените средства по ал. 1 частните детски градини и училища финансират само
дейностите по чл. 3, ал. 3.
(3) Неизразходваните в рамките на текущата бюджетна година средства, получени от
държавния бюджет от частните детски градини и училища, могат да се използват само за
финансиране на същите дейности през следващата бюджетна година.
Чл. 111. Събираните приходи от дейности срещу заплащане, както и приходите,
реализирани на друго основание от частните детски градини и училища, не могат да се
използват за разходи за дейностите, финансирани със средства от държавния бюджет.
Чл. 112. (1) Средствата за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на децата
и учениците в частните детски градини и училища се определят по бюджетите на общините,
на чиято територия се намира тяхното седалище.
(2) Средствата по ал. 1 се включват по бюджетните взаимоотношения на общините с
централния бюджет за делегираните от държавата дейности по образованието.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Общините разпределят и предоставят

средствата по ал. 1 между частните детски градини и училища, включени в системата на
държавно финансиране, въз основа на броя на децата и учениците, броя на групите и
паралелките, вида и броя на образователните институции и на стандарт за дете и ученик, за
група и паралелка и за образователна институция, определени с акт на Министерския съвет.
(4) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) В случаите, когато средствата за
частно училище, изчислени на базата на броя на учениците и стандарт за един ученик, са
по-ниски по размер от стандарта за образователна институция, училището получава
средства по стандарта за образователна институция в размер 40 на сто от определения с акта
по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.
(5) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) В случаите, когато средствата за
частна детска градина, изчислени на базата на броя на децата в задължителна предучилищна
възраст и стандарта за дете от 5- до 6-годишна възраст, са по-ниски по размер от стандарта
за образователна институция, детската градина получава средства по стандарта за
институция в размер 40 на сто от определения с акта по чл. 282, ал. 3 от ЗПУО.
(6) (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) В случаите, когато децата в частна
детска градина се отглеждат и възпитават в смесена група, средствата за стандартите за
група се преизчисляват пропорционално на броя на децата в задължителна предучилищна
възраст.
(7) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) Общината и регионалното
управление на образованието осъществяват контрол върху разходваните от частните детски
градини и училища средства, получени от държавния бюджет.
Чл. 113. (1) Обучението на децата и учениците се извършва въз основа на договор между
частната детска градина или училище и родителя на детето или ученика. В договора се
определят условията и редът за заплащане на дейностите извън финансираните от
държавата, предоставяни от институцията, размерът на плащането, както и дейностите, в
които детето или ученикът ще участва и ще ползва безплатно за срока на обучение.
(2) Дейностите, извършвани от частните детски градини или училища срещу заплащане,
както и видовете разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база,
подлежащи на компенсиране от родителите, са определени в правилника за дейността на
съответната институция.
Чл. 114. (1) Частните детски градини и училища, включени в системата на държавното
финансиране, получават, разходват и отчитат получените от държавния бюджет средства
при спазване на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, ЗПУО и
настоящата наредба.
(2) Принципите, правилата и процедурите за получаване, разходване и отчитане на
средствата от държавния бюджет се съдържат в утвърдената счетоводна политика на
институцията по чл. 11, ал. 1, т. 6 от Закона за счетоводството.
Чл. 115. (1) За разграничаване на разходите, финансирани със средства от държавния
бюджет, частните детски градини и училища разработват и утвърждават Механизъм за
разделение на разходите за задължителното предучилищно и училищното образование за
децата и учениците от общите разходи на институцията при спазване на изискванията на чл.
109, ал. 1, чл. 110, ал. 2 и чл. 111.
(2) В общите разходи по ал. 1 се включват разходите, пряко свързани с дейността на
институцията, за:
1. персонал;
2. материали, консумативи, външни услуги, вода, горива, енергия, учебно-технически
пособия;

3. платени данъци и такси;
4. осигуряване и поддържане на сградния фонд, в т.ч. текущи ремонти на материалнотехническата база, и за наем на сгради;
5. материални и нематериални активи, машини, съоръжения, апаратура, транспортни
средства;
6. материални активи, които нямат характер на дълготрайни, предвидени за използване
повече от една календарна година;
7. други разходи.
(3) В общите разходи не се включват разходите, финансирани със средства по чл. 283, ал.
1, т. 1, 3 и 9 ЗПУО.
Чл. 116. (1) Размерът на разходите за дейностите по чл. 3, ал. 3, финансирани със средства
от държавния бюджет, се определя на базата на коефициенти за разделяне на разходите,
формирани като съотношение:
1. за детски градини – броя на децата в задължително предучилищно образование спрямо
сбора от общия брой на децата в детската градина и от броя на децата, участващи в дейности
срещу заплащане;
2. за училища – броя на децата и учениците в училището спрямо сбора от общия брой на
децата и учениците в училището и от броя на децата и учениците, участващи в дейности
срещу заплащане;
3. броя на педагогическите ситуации/учебни часове по програмна система/учебен план
спрямо общия брой на педагогическите ситуации/учебни часове за всички дейности,
реализирани в детската градина или училището;
4. площ на сградния фонд, използвана за изпълнение на програмната система/учебния план,
спрямо площта, използвана за реализиране на всички дейности в детската градина или
училището.
(2) С коефициента по ал. 1, т. 3 се разделят разходите за персонал за задължителното
предучилищно и училищно образование в частните детски градини и училища.
(3) С коефициентите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се разделят разходите за задължително
предучилищно и училищно образование по чл. 115, ал. 2, т. 2, 3 и 7 в частните детски
градини и училища, като се използва само един от тях по избор на институцията.
Чл. 117. (1) За педагогическите специалисти в частните детски градини и училища, наети
за провеждане само на педагогически ситуации/учебни часове по учебен план за
задължителното предучилищно и училищно образование, размерът на индивидуалното
трудово възнаграждение не може да бъде по-нисък от размера на трудовите възнаграждения
на останалите педагогически специалисти.
(2) Разделянето на разходите за персонал на останалите педагогически специалисти в
частните детски градини и училища се извършва в съответствие на индивидуалния
коефициент на всяко лице, определен, както следва:
К = ЧЗПУО/ЧВД,
където:
ЧЗПУО е общият брой на педагогически ситуации/учебни часове на педагогическия
специалист по програмна система/учебен план за задължително предучилищно и училищно
образование на децата и учениците;
ЧВД – общият брой на часовете за преподавателска работа на педагогическия специалист,
получен като сбор от броя на педагогическите ситуации/учебни часове по програмна
система/учебен план за задължително предучилищно и училищно образование и броя на
часовете за дейности срещу заплащане, извършвани от педагогическия специалист.

(3) Разделянето на разходите за непедагогическия персонал в частните детски градини и
училища се извършва пропорционално на базата на общия коефициент за разделяне на
разходите за персонал по чл. 116, ал. 2.
Чл. 118. (1) Частните детски градини и училища представят в Министерството на
образованието и науката информация за планираните средства и извършените разходи,
удостоверяваща разделянето им въз основа на механизма по чл. 115, ал. 1, под формата на
справки по образец съгласно приложение № 8 и приложение № 9.
(2) Справките по ал. 1 се подават ежегодно в следните срокове:
1. до 31 януари – Справка за планираните средства за финансиране на разходите за
календарната година (приложение № 8);
2. (изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) до 15 април – Справка за извършените
разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците за предходната
календарна година (приложение № 9).
Чл. 119. (1) Институциите по чл. 114, ал. 1 изграждат и поддържат финансово-счетоводна
система, предоставяща своевременно точна, пълна, достоверна и надеждна информация за
получените средства от държавния бюджет и за извършените разходи по чл. 3, ал. 3.
(2) С утвърдения индивидуален сметкоплан по чл. 11, ал. 1, т. 5 от Закона за счетоводството
на институцията се обособява необходимата аналитична отчетност, осигуряваща
информация за:
1. получените средства от държавния бюджет;
2. получените средства от родителите за компенсиране на направените от институцията
разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база;
3. извършените разходи за дейностите, финансирани със средства от държавния бюджет, и
за дейностите, извършени срещу заплащане от родителите на децата и учениците;
4. извършените разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база на
частната детска градина или училище, включително разходите за наем и начислените
разходи за амортизации на дълготрайните активи;
5. размера на неизразходваните средства от държавната субсидия за дейностите по
възпитанието и обучението на децата и учениците за предходната бюджетна година.
Чл. 120. (1) Частните детски градини и училища изготвят и представят в общината, чрез
която получават държавно финансиране, ежемесечно и на тримесечие отчети за получените
и изразходваните средства от държавния бюджет за дейностите по възпитание и обучение
на децата и учениците, както и друга допълнителна информация към тях.
(2) Формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчетите по ал.
1 се определят от министъра на финансите и от министъра на образованието и науката.
(3) Тримесечните отчети по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на частна детска
градина или училище в сроковете по чл. 9, ал. 2.

Раздел III
Приемане на деца и ученици по реда на чл. 10, ал. 4
ЗПУО в частните детски градини и училища
Чл. 121. (1) Включените в системата на държавно финансиране частни детски градини и
училища осигуряват възможност за безплатно обучение на не по-малко от 20 на сто от
приеманите в тях деца и ученици, в това число деца и ученици с изявени дарби и/или със

специални образователни потребности.
(2) Задължението за приемане на деца и ученици по реда на ал. 1 възниква от учебната
година, която е с начало в календарната година на включването на частната детска градина
или училище в системата на държавно финансиране.
(3) Условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се безплатно, се определят
в правилниците за дейността на институциите по ал. 1.
Чл. 122. (1) Броят на децата в задължителна предучилищна възраст в частните детски
градини и училища, приемани по реда на чл. 121, ал. 1, се определя преди началото на всяка
учебна година.
(2) Броят на учениците в частните училища, приемани по реда на чл. 121, ал. 1, се определя
преди началото на всяка учебна година за първия клас на всяка от степените на образование.
(3) Определеният брой по ал. 1 и 2 не може да бъде по-малък от 20 на сто от общия брой на
приеманите деца и ученици в частната детска градина или училище.
Чл. 123. Условията и редът за приемане на деца и ученици, обучаващи се без заплащане за
всяка учебна година, се публикуват на интернет страницата на детската градина и
училището в срок до 15 август, а определеният им брой по чл. 122 – в срок до 15 септември.

Раздел IV
Условия и ред за преустановяване предоставянето на
средства на частните детски градини и училища,
включени в системата на държавно финансиране, и за
възстановяване на неизразходваните средства от
държавния бюджет
Чл. 124. (1) Предоставянето на средства от държавния бюджет на частните детски градини
и училища се преустановява със заповед на министъра на образованието и науката при:
1. прекратяване на участието на институцията в системата на държавно финансиране;
2. установяване на нарушение на нормативните актове, извършено от съответната
институция при осъществяване на дейността й;
3. ниски образователни резултати, определени по методологията по чл. 284, ал. 4 ЗПУО.
(2) В случаите по чл. 124, ал. 1, т. 1 държавното финансиране се преустановява считано от
началото на предстоящата учебна година.
Чл. 125. (1) Производството по издаването на заповедта за преустановяване на
предоставянето на средства от държавния бюджет в случаите по чл. 124, ал. 1, т. 2 започва
по инициатива на началника на регионалното управление на образованието и/или на кмета
на общината след извършена проверка на дейността на частната детска градина или
училището и констатирано нарушение на нормативните актове.
(2) При проверката по ал. 1 се изясняват всички факти и обстоятелства от значение за
случая и се съставя констативен протокол с препоръки, в изпълнение на които частната
детска градина или училище изготвя план с мерки, и краен срок за отстраняване на
констатираните нарушения, съгласуван от органа, разпоредил проверката.
(3) В 10-дневен срок от приключването на проверката по ал. 1 органът, разпоредил
проверката, представя на министъра на образованието и науката мотивирано предложение
за временно преустановяване на финансирането от държавния бюджет заедно с документите
от извършената проверка.

(4) В двуседмичен срок министърът на образованието и науката се произнася по
направеното предложение по ал. 3, за което писмено се уведомяват частната детска градина
или училище, регионалното управление на образованието и общината.
(5) До 7 дни след изтичането на определения в плана по ал. 2 краен срок органът, извършил
проверката, прави предложение до министъра на образованието и науката за възстановяване
или за отказ за възстановяване на финансирането в зависимост от отстраняване на
нарушенията.
(6) В двуседмичен срок министърът на образованието и науката се произнася със заповед
по направеното предложение по ал. 5, за което писмено се уведомяват частната детска
градина или училище, регионалното управление на образованието и общината.
Чл. 126. В случаите по чл. 124, ал. 1, т. 3 министърът на образованието и науката издава
заповед за преустановяване на предоставянето на средства от държавния бюджет след
обявяване на ниските образователни резултати за съответната институция, за което се
уведомяват частната детска градина или училище, регионалното управление на
образованието и общината.
Чл. 127. (1) При преустановяване на предоставянето на средства от държавния бюджет
частната детска градина или училище може да събира средства от родителите за дейностите
по възпитание и обучение на децата и учениците.
(2) Предвидените за частната детска градина или училище средства от държавния бюджет
не са дължими за периода на временното преустановяване на държавното финансиране в
случаите по чл. 124, ал. 1, т. 2 и 3.
Чл. 128. Актовете по чл. 125, ал. 1 и 6 и чл. 126 се публикуват на официалната интернет
страница на Министерството на образованието и науката в 3-дневен срок от издаването им.
Чл. 129. Частните детски градини и училища, прекратили участието си в системата на
държавното финансиране по чл. 124, ал. 1, т. 1, възстановяват в едномесечен срок от датата
на прекратяването неизразходваните средства, получени от държавния бюджет за
дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците, на общината, на чиято
територия се намират.
Чл. 130. (1) При преустановяване на предоставянето на средства от държавния бюджет на
частната детска градина или училище на основание чл. 124, ал. 1, т. 1 общината може да
използва възстановените средства за финансиране на дейностите по възпитание и обучение,
когато:
1. детето или ученикът се премести в друга частна детска градина или училище, включено
в системата на държавното финансиране на територията на същата община;
2. в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-големият брой на
децата или учениците в частните детски градини и училища, включени в системата на
държавното финансиране на територията на същата община.
(2) Средствата от държавния бюджет по ал. 1 се предоставят пропорционално на месеците,
оставащи до края на текущата година.
(3) Неусвоените към 31 декември средства по ал. 1 се възстановяват от общините по
централния бюджет в сроковете, определени от Министерството на финансите с указанията
за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните организации.

Раздел V
Методика за определяне на максималния размер на

събираните средства от родителите на деца и ученици от
частните детски градини и училища, включени в
системата на държавно финансиране
Чл. 131. Частните детски градини и училища, включени в системата на държавно
финансиране, могат да събират средства от родителите за компенсиране на извършени от
тях разходи за осигуряване и поддържане на материално-техническата база, в която се
извършват дейностите по осъществяване на задължителното предучилищно и училищно
образование на децата и учениците.
Чл. 132. На компенсиране по реда на чл. 131 подлежи само частта от разходите за
задължително предучилищно и училищно образование по чл. 115, ал. 2, т. 4 – 6, като
максималният размер за дете или ученик се определя по методиката съгласно приложение
№ 10.
Чл. 133. Родителите на децата и учениците, приети по реда на чл. 10, ал. 4 ЗПУО, не
заплащат разходите по чл. 131, извършени от частната детска градина или училище,
включена в система на държавно финансиране.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
(Загл. изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.)
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. "Разходи за персонал" са плащанията по трудови или облигационни правоотношения на
педагогическите специалисти и непедагогическия персонал, пряко ангажиран с дейността,
включващи разходите за основни и допълнителни възнаграждения, други възнаграждения и
плащания за персонала, задължителни осигурителни вноски от работодателя и разходите,
класифицирани като издръжка съгласно Единната бюджетна класификация, но
представляващи допълнителни плащания за персонал по Кодекса на труда.
2. "Разходи за присъща издръжка" са разходите за материали, външни услуги, вода, горива,
енергия, учебно-технически пособия и други, които са пряко свързани с дейността по
отглеждане, възпитание, социализация и обучение на децата и учениците и са неразделна
част от нея. В разходите за присъща издръжка не се включват разходите за допълнителни и
спомагателни дейности, подпомагащи изпълнението на основната дейност и/или които
могат да бъдат обособени в отделна дейност, както и разходите за храна в детските градини.
3. (Нова – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) "Деца и ученици от уязвими групи"
са деца и ученици в основната степен на образование, застрашени от отпадане от системата
на предучилищното и училищното образование или чийто достъп до образование е поставен
в повишен риск, поради ниското образователно ниво на родителите/настойниците им и
свързаните с това неблагоприятна позиция на пазара на труда и риск от социално
изключване.
§ 1а. (Нов – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) (1) Центровете за подкрепа за
личностно развитие, които продължават да извършват дейностите по кариерно ориентиране
и консултиране, изпълнявани до 31 декември 2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна
програма "Наука и образование за интелигентен растеж" по Проект "Система за кариерно
ориентиране в училищното образование", се финансират частично със средства от

държавния бюджет по норматив за кариерен консултант и минимален брой кариерни
консултанти.
(2) Размерът на норматива за кариерен консултант и минималната численост на кариерните
консултанти се определят ежегодно със заповед на министъра на образованието и науката
за всеки център по ал. 1.
(3) Разходите за кариерно ориентиране и консултиране се финансират със средства от
държавния бюджет в размер 80 на сто от определения им по ал. 2 размер, при условие че
дейностите се извършват на територията на цялата област, в която се включва съответната
община.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. За 2017 г. средствата от държавния бюджет по чл. 17, ал. 1 се предоставят въз основа
на утвърдената годишна програма и норматив, определен, както следва:
Размер на финансовото
Размер на финансовото
Община с брой ученици в подпомагане за едно звено от 1
подпомагане за едно звено от 1
дневна форма на обучение
януари 2017 г.
септември 2017 г.
(лв.)
(лв.)
до 1000
24 300
26 730
от 1001 до 1500
30 300
33 330
от 1501 до 2500
40 500
44 550
от 2501 до 3500
81 000
89 100
от 3501 до 6000
121 500
133 650
от 6001 до 15 000
162 000
178 200
от 15 001 до 25 000
324 000
356 400
от 25 001 до 45 000
506 300
556 930
над 45 000
992 000
1 091 200
Национален дворец на
987 500
1 086 250
децата
Логопедичен център –
787 400
866 140
София
Логопедичен център –
297 000
327 580
Варна
§ 3. (1) За включване в системата на държавно финансиране от бюджетната 2018 г.
заявлението по чл. 98, ал. 3 се подава в 20-дневен срок от влизането в сила на наредбата.
(2) Предложението на експертната комисия по чл. 104, ал. 1 за подадените заявления за
включване в системата на държавно финансиране от бюджетната 2018 г. се представя в срок
30 дни от изтичането на срока по ал. 1.
§ 4. (Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. , в сила от 1.01.2018 г.) В съответствие със срока по чл.
273, ал. 3 ЗПУО министърът на образованието и науката най-късно до 30 юни 2021 г. да
внесе в Министерския съвет проект на акт за допълнение на този държавен образователен
стандарт, свързан с утвърждаване на методология за определяне на образователните
резултати на детските градини и училищата за предоставяне на средства за повишаване на
качеството на образованието и образователните резултати.

§ 5. Наредбата се приема на основание чл. 22, ал. 7 във връзка с ал. 2, т. 17 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
————————————————————————————————
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
към Постановление № 47 на Министерския съвет от 29 март 2018 г. за
изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
(ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 1.01.2018 г.)
§ 3. В случай на намаляване на средствата за издръжка на дейностите по възпитанието и
обучението на децата и учениците за 2018 г. спрямо размера на средствата за същия брой
деца и ученици, изчислен на годишна база въз основа на стандарта за едно дете или ученик,
в сила към 31 декември 2017 г., първостепенните разпоредители с бюджет могат да включат
във формулата за разпределяне на средствата по чл. 282, ал. 6 от Закона за предучилищното
и училищното образование допълнителен компонент за компенсиране на отрицателните
разлики на детските градини и училищата.
§ 4. Намаляването на средствата се установява, като се направи сравнение на средствата по
утвърдената формула за 2017 г., преизчислена със стандартите за финансиране на
делегираните от държавата дейности по образованието, в сила към 31 декември 2017 г., и
броя на децата и учениците към 1 януари 2018 г. и базовата формула за 2018 г. Базовата
формула се разработва със стандартите, броя на институциите, броя на групите и
паралелките и броя на децата и учениците от 1 януари 2018 г. След установяването на
разликите в средствата по формулата за всяка институция се разработва вариант на
формулата за 2018 г., с който следва да се компенсират отрицателните разлики на
институциите за 2018 г. спрямо преизчислената формула за 2017 г.
§ 5. С компонента по § 3 се разпределят средствата за компенсиране на отрицателните
разлики по § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2018 г. между детските градини и училищата, за които
намаляването на средствата за съответната институция по формулата за 2018 г. спрямо
размера на средствата за същия брой деца и ученици, изчислен по формулата за 2017 г., не
е изцяло компенсирано чрез приетия модел на формулата за 2018 г.
§ 6. Не се осигуряват средства по стандарта за образователна институция за детски градини,
преобразувани след влизането в сила на това постановление чрез отделяне от или чрез
разделяне на детски градини, открити преди влизането в сила на това постановление.
.......................................................................................
Приложение № 1 към чл. 3а, ал. 1
Ново – ДВ, бр. 31 от 2018 г. ,
в сила от 1.01.2018 г.)

Групиране на общините в зависимост от съвкупното действие на факторите "отдалеченост от населено
място с население над 100 хил. жители", "отдалеченост от областен град" и "население по постоянен и
настоящ адрес в общинския център

над 160 км
от 101 до 160 км
от 71 до 100 км
отдалеченост от
отдалеченост от населено отдалеченост от населено
населено място с над място с над 100 хил. жители
място с над 100 хил.

от 46 до 70 км
отдалеченост от
населено място с над

от 21 до 45 км
отдалеченост от
населено място с над

от 0 до 20 км отдалеченост от
населено място с над 100 хил.
жители

100 хил. жители

жители

отдал
ечено
ст от
облас 61 31 16
0–
тен – – –
15
град 100 60 30
над
100
км

отдал
ечено
ст от
31
облас
16 –
61 –
–
тен
30
100
60
град
над
100
км

отдал
ечено
ст от
облас 61
31 – 16 – 0 –
0–
тен –
60
30 15
15
град 100
над
100
км

100 хил. жители

100 хил. жители

отдал
ечено
ст от
16
облас 61
0–
31 –
–
тен –
15
60
30
град 100
над
100
км

отдал
ечено
ст от
облас 61 31
16 – 0 –
тен – –
30 15
град 100 60
над
100
км

отдал
ечено
ст от
31
облас
0–
61 –
– 16 – 30
тен
15
100
60
град
над
100
км

над
20
000
жите
ли

5

5

5

4

3

5

5

4

3

3

5

4

3

3

2

4

3

3

2

2

3

3

2

2

1

3

2

2

1

1

от
10
001
до
20
000
жите
ли

5

5

5

5

4

5

5

5

4

4

5

5

4

4

3

5

4

4

3

3

4

4

3

3

2

4

3

3

2

2

от
5001
до
10
000
жите
ли

7

7

7

6

5

7

7

6

5

5

7

6

5

5

4

6

5

5

4

4

5

5

4

4

3

5

4

4

3

3

от
2001
до
5000
жите
ли

8

8

8

7

6

8

8

7

6

6

8

7

6

6

5

7

6

6

5

5

6

6

5

5

4

6

5

5

4

4

8

8

8

8

7

8

8

8

7

7

8

8

7

7

7

8

7

7

7

7

7

7

7

7

5

7

7

7

5

5

от 1
до
2000
жите
ли

Приложение № 1а
към чл. 3а, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 31 от 2018 г. ,
в сила от 1.01.2018 г.)

Стойност на регионалния коефициент съгласно съвкупното действие на факторите
"население в общинския център" и "отдалеченост на общинския център от
областен град и населено място с население над 100 хил. жители
Регионална Първа Втора
група
група група

Трета
група

Регионален

0,034

0

0,017

Четвърта Пета Шеста
група
група група
0,051

0,068

0,085

Седма
група

Осма
група

0,102

0,12

коефициент
Приложение № 1б
към чл. 3а, ал. 2
(Ново – ДВ, бр. 31 от 2018 г. ,
в сила от 1.01.2018 г.)

Списък на общините, включващи се в "Региони за целенасочено въздействие"
№ по ред

Община

1.

АРДИНО

2.

АПРИЛЦИ

3.

ВЕЛИНГРАД

4.

ВРАЦА

5.

ВИДИН

6.

ВЪРШЕЦ

7.

ВЪЛЧЕДРЪМ

8.

САТОВЧА

9.

СВИЛЕНГРАД

10.

СМОЛЯН

11.

СРЕДЕЦ

12.

СТАМБОЛОВО

13.

СТРУМЯНИ

14.

СИМИТЛИ

15.

СИТОВО

16.

СЛИВО ПОЛЕ

17.

ЕЛХОВО

18.

НЕВЕСТИНО

19.

НЕДЕЛИНО

20.

НОВО СЕЛО

21.

НИКОПОЛ

22.

КАЙНАРДЖА

23.

КНЕЖА

24.

КОЗЛОДУЙ

25.

КРЕСНА

26.

КРИВОДОЛ

27.

КРИЧИМ

28.

КРУМОВГРАД

29.

КРУШАРИ

30.

КИРКОВО

31.

КУЛА

32.

КЪРДЖАЛИ

33.

МАКРЕШ

34.

МАДАН

35.

МАДЖАРОВО

36.

МАЛКО ТЪРНОВО

37.

МЕДКОВЕЦ

38.

МЕЗДРА

39.

МОНТАНА

40.

МОМЧИЛГРАД

41.

МИНЕРАЛНИ БАНИ

42.

МИЗИЯ

43.

ОРЯХОВО

44.

РАКИТОВО

45.

РОМАН

46.

РУДОЗЕМ

47.

РУЖИНЦИ

48.

ТЕТЕВЕН

49.

ТОПОЛОВГРАД

50.

ТРЕКЛЯНО

51.

ТРОЯН

52.

ТРЪН

53.

ТУТРАКАН

54.

ХАДЖИДИМОВО

55.

ХАЙРЕДИН

56.

БАНИТЕ

57.

БАТАК

58.

БЕРКОВИЦА

59.

БЕЛЕНЕ

60.

БЕЛОГРАДЧИК

61.

БЕЛИЦА

62.

БОРОВАН

63.

БОРОВО

64.

БОРИНО

65.

БОЙНИЦА

66.

БОЙЧИНОВЦИ

67.

БОЛЯРОВО

68.

БРАЦИГОВО

69.

БРЕГОВО

70.

БРУСАРЦИ

71.

БЯЛА СЛАТИНА

72.

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

73.

ГЕОРГИ ДАМЯНОВО

74.

ГОДЕЧ

75.

ГРАМАДА

76.

ГЛАВИНИЦА

77.

ГУЛЯНЦИ

78.

ДЕВИН

79.

ДОСПАТ

80.

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

81.

ДОЛНИ ДЪБНИК

82.

ДРАГОМАН

83.

ДЖЕБЕЛ

84.

ДИМОВО

85.

ЗЛАТОГРАД

86.

ИВАНОВО

87.

ИВАЙЛОВГРАД

88.

ИСКЪР

89.

ЛЕВСКИ

90.

ЛЕТНИЦА

91.

ЛОВЕЧ

92.

ЛОМ

93.

ЛУКОВИТ

94.

ЛЪКИ

95.

ЛЮБИМЕЦ

96.

ПЕРУЩИЦА

97.

ПЕЩЕРА

98.

ПОРДИМ

99.

ПЛЕВЕН

100.

СЪРНИЦА

101.

УГЪРЧИН

102.

ЦАРЕВО

103.

ЦЕНОВО

104.

ЧЕРВЕН БРЯГ

105.

ЧЕРНООЧЕНЕ

106.

ЧЕПЕЛАРЕ

107.

ЧИПРОВЦИ

108.

ЧУПРЕНЕ

109.

ШАБЛА

110.

ЯКОРУДА

111.

ЯКИМОВО

112.

ЯБЛАНИЦА

Приложение № 1в
към чл. 14, ал. 1
(Предишно приложение № 1 – ДВ, бр. 31 от 2018 г. ,
в сила от 1.01.2018 г.)
Заявка за участие за подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от
І до ІV клас
Входящ номер: ............
Част I. Информация за заявителя
Наименование на училището/детската градина:
...................................
Име на директора:
.............................................................
Част II. Дейности, за които се кандидатства
(попълнете с ДА или НЕ)
1. Осигуряване на закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове на децата и
учениците
а/ основна................................................................
б/ подкрепителна (подкрепително хранене)..................................
2. Подпомагане на обедното хранене на учениците при целодневна организация на
учебния ден ..............................................................
Част III. Количествени показатели

Брой деца/ученици в детската градина/училището, включени във:
Дейности по Подготвител I – IV клас,
I клас II клас III клас IV клас
част II
ни групи
в т.ч.:
Дейност 1а

Дейност 1б
Дейност 2

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 2
(Изм. – ДВ, бр. 31 от 2018 г. ,
в сила от 1.01.2018 г.)

Минимален брой часове преподавателска работа за учебна година
Община с брой ученици в
дневна, самостоятелна,
индивидуална, комбинирана
форма на обучение и дуална
система на обучение

Минимален брой часове преподавателска
работа в годишната програма

до 1000

800

от 1001 до 1500

1000

от 1501 до 2500

1340

от 2501 до 3500

2670

от 3501 до 6000

4000

от 6001 до 15 000

5340

от 15 001 до 25 000

10 670

от 25 001 до 45 000

16 670

над 45 000

28 000

Приложение № 3
към чл. 20, ал. 2

ГОДИШНА ПРОГРАМА
за изпълнение на дейностите по чл. 178, ал. 1, т. 7 от Закона за
предучилищното и училищното образование за 20 …. година*

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНСТИТУЦИЯТА
.............................................................................
(наименование на институцията)
.............................................................................
(населено място)
.............................................................................
(община)
.............................................................................
(област)
І. Основна стратегическа цел на институцията:
.............................................................................
.............................................................................
II. Годишни цели:
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
3. ..........................................................................

Брой участия в
Брой деца и
изяви на
Брой
ученици,
регионално,
организирани
обхванати в
национално и
изяви
групите
международно
ниво

Учебна Брой
година групи

Персонал, назначен
по трудови
правоотношения
(щ. бр.)

20…./20
….
20…./20
….
III. Информация за предвидените дейности*

Педагогически специалисти
Учебна
година

общо
назначен
брой
учители
и по
на
брой часове
часове
трудови
преподава граждански преподавател
правоотн
договори ска работа
телска
ошения
(к.2 + к.4)
работа
(щ. бр.)

1

2

3

4

5

6

20…./20….
20…./20….
Общо

х

х

х

х

х

Общ брой часове
преподавателска
работа

(к.3 + к.5)
7

* Включва информация за двете учебни години в рамките на календарната година,
за която е програмата.
Кратко описание на дейностите: .............................................
............................................................................
............................................................................
Директор на институцията:...................................................
(име, подпис, печат)
Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет:............................
(име, подпис, печат)
Утвърдил: Началник на РУО:..................................................
(име, подпис, печат)
Приложение № 4
към чл. 22, ал. 1

ОТЧЕТ
за изпълнение на дейностите по годишната програма за 20 …. година*

............................................................................
(наименование на институцията)
............................................................................
(населено място)
............................................................................
(община)
............................................................................
(област)

Неизразход
Брой участия Получено
Брой
вани
Брой деца и
в изяви на финансиране
Брой изяви, изяви,
средства от
Учебна Брой ученици,
регионално, от държавния
планирани реализира
държавния
година* групи обхванати в
национално
бюджет
от ЦПЛР
ни от
бюджет
групите
и междунаЦПЛР
родно ниво
(лв.)
(лв.)
20…./20.
...
20…./20.
...
Педагогически специалисти
Общ брой
планирани
Общ брой
брой
Учеб назначен
часове
отработени
планира
на
брой
на
и по
общо
преподавателска
часове
ни
гражда планирани
годин трудови
учители
работа по
преподавателс
часове нски
часове
а правоотн
програма (к.3 +
ка работа
преподав договор преподавател
ошения
(к.2 + к.4)
к.5)
ателска
и
ска работа
(щ. бр.)
работа

1

2

3

4

5

6

х

х

х

х

х

7

8

20…./
20….
20…./
20….
Общо

* Включва се информация за двете учебни години в рамките на календарната
година за програмата, която се отчита.
Кратко описание на изпълнението: ...........................................
Нереализирани изяви (причини):..............................................
Неизразходвани средства (причини):..........................................
Получени отличия: ..........................................................
Директор на ЦПЛР:...........................................................
(име, подпис, печат)
Съгласувал: Първостепенен разпоредител с бюджет:............................
(име, подпис, печат)
Утвърдил: Началник на РУО:..................................................
(име, подпис, печат)
Приложение № 5
към чл. 43, ал. 2, т. 1
ПРБ .....................................
СПРАВКА
за необходимите средства за възстановяване на транспортните разходи на
педагогическите специалисти през ....... г.

Маршру
І. Обществен транспорт
ІІ. Лични МПС Специ
ти на
п
пътуван
е на
Пъту
Пътуване с карта или
Пътуване с
педагог
специ
Пътуване с билети
фактура
лично МПС
ическит
п
№ по Институ
е
ред
ции специал
Обща
исти от
Цена
на
Обща
сума
на
местож
Цена на Обща
Брой
билета
сума
за
Брой
Брой
разходи
Брой
ивее- не
картата сума за
пътува за 1 ден 1 месец пътуващ
пътуващ те за пътува
до
за 1 1 месец
и
щи
в
двете
(к.4*к.5
и
и
гориво
местомесец (к.7*к.8)
посоки
*21)
за
1
работа
месец
1
1.

2

3

4

5

6
0,00

7

8

9
0,00

10

11
0,00

12

2.

0,00

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

0,00

4.

0,00

0,00

0,00

Средства за транспорт –
всичко:

0

х

0,00

0

х

0

0

0

0

Неусвоени средства от
предходната година:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Изготвил: .......................
Приложение № 6
към чл. 43, ал. 2, т. 2
ПРБ .....................................
СПРАВКА
за необходимите средства за възстановяване на разходите за наем на
педагогическите специалисти през ....... г.

№ по ред

Институция

Населено място

Брой педагогически
специалисти, наели
жилище

1.
2.
3.
4.
Всичко:

x

x

Изготвил: .......................
Приложение № 6а
към чл. 52б, ал. 2
(Ново – ДВ, бр. 31 от 2018 г. ,
в сила от 1.01.2018 г.)

Разпределение на институциите в групи по критерий "образователно ниво на
родителите (настойниците)"

В процент от отговорилите

Процент на родители с по-ниско от ср
(в %)
над 60 %

40 – 60 %

20 – 39 %

Разм
н

% на родители с по-ниско
от основно образование

над 50 %

5

4

3

Н

30 – 50 %

4

3

2

Н

10 – 30 %

3

2

1

Н

до 10 %

2

1

Не се финансира

Н

Приложение № 6б
към чл. 52б, ал. 3
(Ново – ДВ, бр. 31 от 2018 г. ,
в сила от 1.01.2018 г.)

Размер на финансирането на институциите за работа с деца и ученици от уязвими
групи според групата за финансиране
Група за
финансиране на
детската градина
или училището

Размер на финансирането за едно дете в детска градина и ученик в осн
училищата в дневна форма на обучение (левове на

1-ва

40

2-ра

80

3-та

120

4-та

160

5-а

200

Група за
финансиране на
детската градина
или училището

Размер на финансирането за
едно дете в детска градина и
ученик в основната
образователна степен в
училищата в дневна форма на
обучение (левове на
дете/ученик)

Размер на финансирането за
ученик в I и II гимназиални етапи
в дневна форма и дуална система
на обучение (левове на /ученик)

1-ва

40

20

2-ра

80

40
60

3-та

120

80
4-та

160

5-а

200

100

Приложение № 7
към чл. 53

Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите
на училищата и детските градини

Таблица за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите
на училищата и детските градини
№ по ред

Училища, детски градини и центрове за
подкрепа за личностно развитие

минимален
I.
1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ІІІ.

Показател

Норматив за броя на
учениците и на децата в
паралелка/група

максимален
Детски градини
Целодневни и полудневни групи
Яслени групи
Специални групи:
За деца с нарушено зрение
За деца с езиково-говорни нарушения
За деца с увреден слух
За деца с умствена изостаналост
За деца с множество увреждания
Неспециализирани
и
специализирани
училища
Подготвителна група
I – IV клас
V – VII клас
VIII – XII клас
Вечерна форма на обучение
Задочна форма на обучение
Специални училища

1.

За ученици с увреден слух и с нарушено
зрение

1.1.

За сляпо-глухи ученици

2.

Социално-педагогически интернати

3.

Възпитателни
средногодишно

училища-интернати

група
група

12
8

23
18

група
група
група
група

8
6
8
8
4

11
11
11
11
6

група
паралелка
паралелка
паралелка
паралелка
паралелка

12
16
18
18
18
15

23
22
26
26
30
35

паралелка
група в
общежитие
паралелка
група в
общежитие
паралелка
интернатна
група
паралелка
интернатна
група

8

11

8

11

2

3

2

3

10

14

10

14

7

12

7

12

IV.

Паралелки
към
училища/центрове
за
образователна подкрепа

1.

За ученици с детска церебрална парализа
и/или с множество малформации

2.

За ученици с умствена изостаналост

3.

За ученици с множество увреждания

4.

За ученици със специални образователни
потребности
със
заболявания
извън
изброените

V.

Училища към местата за лишаване от
свобода

VI.

Логопедични кабинети

VII.
1.
1.1.
1.2.
2.

2.1.

2.2.
3.

VIII.

1.
2.
3.
3.1.

3.2.
3.3.
4.
5.

помощни
специална

Общежития и групи за целодневна
организация
Общежития:
За ученици в I – VII клас
За ученици в VIII – XII клас
Групи за целодневна организация на
учебния ден:
Когато задължителните и избираемите
часове се провеждат в самостоятелен блок
до обяд, а часовете за самоподготовка –
след обяд
Когато
задължителни,
избираеми
и
самоподготовка се съчетават в смесен блок
сутрин и след обяд
Групи за целодневна организация на
учебния ден в специалните училища
Групи за допълнителна подготовка във
факултативните
учебни
часове
в
училищата и групи в центровете за
подкрепа за личностно развитие, в които се
организират дейности по интереси
Допълнителна подготовка
Група по ...
Музикални състави:
Струнен оркестър, духов (фанфарен)
оркестър, хор за народно пеене, хор за
школувано пеене, камерен хор, ансамбъл,
вокална група
Акордеонен оркестър, оркестър от народни
инструменти, група за автентичен фолклор
Състав по камерна музика
Танцови състави – народни, класически,
модерни и спортни танци
Театрален състав

паралелка
група в
общежитие
паралелка
група в
общежитие
паралелка
група в
общежитие
паралелка
група в
общежитие

4

6

4

6

8

12

8

12

4

6

4

6

8

12

8

12

паралелка

2

14

индивидуална
работа/група

1

5

група
група

17
18

20
25

група

16

25

група

Съгласно нормативите
за съответните
паралелки

група

8

група
група

13
13

група

12

група

6

група

3

група

12

група

13

12

6

6.
6.1.
6.2.
6.3.

Спортни групи по видове спорт:
Колективни спортове
Индивидуални спортове
Групи за лечебна физкултура, туризъм

група
група
група

15
12
13

Приложение № 8
към чл. 118, ал. 2, т. 1
Детска градина/училище ..................
Справка за планираните средства за финансиране на разходите за ........... г.

Средства за дейностите по обучение и възпитание на децата и учениците, в

за осигуряване и подд
материално-техничес

от държавния бюджет

за обучението по
от дейности срещу
програмната
заплащане, които
Видове разходи
система/учебния
подлежащи на
са извън
план за дейности
възстановяване от
програмната
целеви средства по
изт
по задължителното
родителите
система/учебния
фин
чл. 283, ал. 3
предучилищно и
съгласно
план
ср
ЗПУО
училищно
методиката по чл.
държ
образование по
132
стандартите за
финансиране
1

2

3

4

5

1. Възнаграждения
на педагогическите
специалисти,
включително
задължителни
осигурителни
вноски
от
работодател

*

1.1. назначени
трудов договор

*

с

1.2. наети по ЗЗД

*

2. Възнаграждения
на непедагогически
персонал,

*

включително
задължителни
осигурителни
вноски
работодател

от

3.
Разходи
за
–
персонал
облекло,
СБКО,
обезщетения по КТ
и др.

*

4. Разходи за вода,
горива, енергия

*

5.
Разходи
материали
консумативи

*

за
и

6. Разходи за храна
в задължителното
предучилищно
образование

*

*

7. Разходи за наем

*

*

*

8.
Разходи
за
текущи ремонти
9.
Разходи
за
основни ремонти
10. Разходи за
материални
активи,
които
нямат характер на
дълготрайни
11. Амортизация на
дълготрайни
материални
и
нематериални
активи
12.

Разходи

за

*

външни услуги без
т. 4 и 6 – 9
13.
Финансови
разходи, данъци,
такси
14. Разходи по чл.
283, ал. 3 ЗПУО

*

*

*

*

15. Други разходи,
невключени в т. 1 –
14

*

Всичко разходи:
Забележки:
1. Разходите по т. 15 да се опишат по елементи като приложение към справката.
2. При попълване на т. 1 следва да се съобрази изискването на чл. 117, ал. 1.
3. Средствата по ред 25 от колони 2 и 3 не могат да надвишават предоставените
средства за сметка на държавния бюджет.
Приложение № 9
към чл. 118, ал. 2, т. 2
Детска градина/училище ...................
Справка за извършените разходи за дейностите по възпитание и обучение на
децата и учениците за ............. г.

Разходи за дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците, в т.
финансирани със средства от
държавния бюджет

Видове разходи

1

финансирани от
платени услуги за
дейности извън
учебния план

за осигуряване и поддър
материално-техническа

за обучението по
програмната
система/учебен
от дейности срещу
план за дейности
възстановени от финан
заплащане, които
други и
по
целеви средства по
родителите
са извън
без сре
задължителното
чл. 283, ал. 3
съгласно
програмната
дър
предучилищно и
ЗПУО
методиката по чл.
система/учебния
бю
училищно
132
план
образование по
стандартите за
финансиране
2

3

4

5

1. Възнаграждения
на
педагогическите
специалисти,
включително
задължителни
осигурителни
вноски
от
работодател

*

1.1. назначени с
трудов договор

*

1.2. наети по ЗЗД

*

2. Възнаграждения
на
непедагогически
персонал,
включително
задължителни
осигурителни
вноски
от
работодател

*

3.
Разходи
за
персонал
–
облекло,
СБКО,
обезщетения
по
КТ и др.

*

4. Разходи за вода,
горива, енергия

*

5.
Разходи
материали
консумативи

*

за
и

6. Разходи за храна
в задължителното
предучилищно
образование

*

*

7. Разходи за наем

*

*

*

8.
Разходи
за
текущи ремонти
9.
Разходи
за
основни ремонти
10. Разходи за
материални
активи,
които
нямат характер на
дълготрайни
11. Амортизация
на
дълготрайни
материални
и
нематериални
активи
12. Разходи за
външни услуги без
т. 4 и 6 – 9

*

13.
Финансови
разходи, данъци,
такси

*

14. Разходи по чл.
283, ал. 3 ЗПУО
15. Други разходи,
невключени в т. 1 –
14

*

*

*

*

Всичко разходи:
Забележки:
1. Разходите по т. 15 да се опишат по елементи като приложение към справката.
2. При попълване на т. 1 следва да се съобрази изискването на чл. 117, ал. 1.
3. Средствата по ред 25 от колони 2 и 3 не могат да надвишават предоставените
средства за сметка на държавния бюджет.
Приложение № 10
към чл. 132

МЕТОДИКА за определяне на максималния размер на събираните средства от
родителите на деца и ученици от частните детски градини и училища, включени в
системата на
държавно финансиране

1. Средства за осигуряване и поддържане на сграден фонд:
1.1. При собственост върху сградата/сградите на частните детски градини и училища
Максималният размер на събираните от частните детски градини и училища, включени в
системата на държавно финансиране, средства от родителите за компенсиране на извършени
от тях разходи за осигуряване и поддържане на сградния фонд годишно за едно дете или
ученик се определя по следния начин:

където:
Ссф са средствата за сграден фонд годишно за един ученик;

са годишните разходи за откупуване на инвестицията за придобиване на собствена
сграда/сгради на частната детска градина/училище;
ОС е оценката на сградата/сградите на частната детска градина/училище (в съответствие със
Закона за местните данъци и такси);
25 е срокът на откупуване на инвестицията за закупуване на собствена сграда/сгради на
частната детска градина/училище.
Компонентът

отпада при достигане на 25-годишния период на откупуване на инвестицията.
0,04 (4 на сто) са годишните разходи за ремонти на сградата/сградите на частната детска
градина/училище;
0,0016 (0,16 на сто) е овехтяването (физическо, функционално и икономическо) на
сградата/сградите на частната детска градина/училище;
n е възрастта на конструкцията (n ? 100 години при М3, n ? 60 години при М2) (определена на
базата на действащи нормативни актове в Република България).

1.2. При наемане на сградата/сградите на частните детски градини и училища:

където:
ГНС са годишните разходи за наем на сградата/сградите на частната детска градина/училище
(на база на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост);
ОС – оценката на сградата/сградите на частната детска градина/училище (в съответствие със
Закона за местните данъци и такси);
0,04 (4 на сто) – годишни разходи за ремонти на сградата/сградите на частната детска
градина/училище (определени на базата на действащи нормативни актове в Република
България);
0,0016 (0,16 на сто) – овехтяване (физическо, функционално и икономическо) на
сградата/сградите на частната детска градина/училище (определено на базата на действащи
нормативни актове в Република България);
n – възрастта на конструкцията (n ? 100 години при М3, n ? 60 години при М2) (определена на
базата на действащи нормативни актове в Република България).
2. Средства за материални и нематериални активи, използвани за дейността на частна детска
градина/училище (компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на
софтуер, мобилни телефони, марки, патенти):

където:

са годишните разходи за откупуване на инвестицията за закупуване на материални и
нематериални активи, използвани за дейността на частната детска градина/училище.
Този компонент отпада при достигане на 2-годишния период на откупуване на инвестицията.

ОМНМА – оценката на материалните и нематериалните активи, използвани за дейността на
частната детска градина/училище – равностойна на цената на придобиване на актива – от
баланса;
2 – срокът на откупуване на инвестицията за закупуване на материалните и нематериалните
активи, използвани за дейността на частната детска градина/училище;
0,05 (5 на сто) – годишните разходи за ремонти на материалните и нематериалните активи,
използвани за дейността на частната детска градина/училище;
0,10 (10 на сто) – овехтяването (физическо, функционално и икономическо) на материалните
и нематериалните активи, използвани за дейността на частната детска градина/училище;
n – възрастта на материалните и нематериалните активи, използвани за дейността на частната
детска градина/училище (n ? 5 години).
3. Средства за материални активи, които нямат характер на дълготрайни, но е предвидено да
се използват за дейностите на частната детска градина/училище повече от една календарна
година, пропорционално на определения за използването им срок:

където:

са годишните разходи за откупуване на инвестицията за закупуване на материални активи,
които нямат характер на дълготрайни, но е предвидено да се използват за дейността на
частната детска градина/училище.
Този компонент отпада при достигане на 3-годишния период на откупуване на инвестицията.
ОМА – оценката на материални активи, които нямат характер на дълготрайни, но е предвидено
да се използват за дейността на частната детска градина/училище – равностойна на цената на
придобиване на актива – от баланса;
3 – срокът на откупуване на инвестицията за закупуване на материални активи, които нямат
характер на дълготрайни, но е предвидено да се използват за дейността на частната детска
градина/училище;

0,05 (5 на сто) – годишните разходи за ремонти на материални активи, които нямат характер
на дълготрайни, но е предвидено да се използват за дейността на частната детска
градина/училище;
0,07 (7 на сто) – овехтяването (физическо, функционално и икономическо) на материални
активи, които нямат характер на дълготрайни, но е предвидено да се използват за дейността на
частната детска градина/училище;
n – възрастта на материалните и нематериалните активи, използвани за дейността частната
детска градина/училище (n ? 5 години).
4. Средства за машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани за
дейността на частната детска градина/училище:

където:

са годишните разходи за откупуване на инвестицията за закупуване на машини, съоръжения,
апаратура, транспортни средства, използвани за дейността на частната детска
градина/училище.
Този компонент отпада при достигане на 5-годишния период на откупуване на инвестицията.
ОМСАТС – оценката на машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани
за дейността на частната детска градина/училище – равностойна на цената на придобиване на
актива – от баланса;
5 – срокът на откупуване на инвестицията за закупуване на машини, съоръжения, апаратура,
транспортни средства, използвани за дейността на частната детска градина/училище;
0,05 (5 на сто) – годишните разходи за ремонти на машини, съоръжения, апаратура,
транспортни средства, използвани за дейността на частната детска градина/училище;
0,06 (6 на сто) – овехтяването (физическо, функционално и икономическо) на машини,
съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани за дейността на частната детска
градина/училище;

n – възрастта на машини, съоръжения, апаратура, транспортни средства, използвани за
дейността на частната детска градина/училище (n ? 10 години).
5. Обща стойност на максималния размер на събираните от частните детски градини и
училища, включени в системата на държавно финансиране, средства (ОСМРСС) от родителите
за компенсиране на извършени от тях разходи за осигуряване и поддържане на материалнотехническата база:
ОСМРСС годишно/ученик = т. 1 + т. 2 + т. 3 + т. 4
Забележка. За стойността по т. 1 се прилага формулата по т. 1.1 или по т. 1.2 в зависимост от
това, дали сградата е собствена, или е наета.

