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 Указ № 349 за освобождаване на Мак
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на Наредбата за условията и реда за
прилагане на схеми за предоставяне
на плодове и зеленчуци и на мляко и
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разпределение на разходите за подго
товка и провеждане на Българското
председателство на Съвета на Евро
пейския съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи за 2016 г.
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 Постановление № 286 от 4 ноември
2016 г. за приемане на Наредба за приобщаващото образование
10
 Постановление № 287 от 4 ноември
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 Меморандум за разбирателство
между Министерството на култура
та на Република България и Минис
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никациите и благоустройството на
Република Кипър за предотвратяване
на кражбата, незаконните разкопки и
незаконния внос, износ и прехвърляне
на правото на собственост на движи
ми културни ценности, както и за насърчаване на тяхното връщане
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 Правилник за устройството, дей
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с увреждания и хронични заболявания 75
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2016 г. за реда за извършване на про
верка на фактурите за закупен газьол
във връзка с прилагане на схема за дър
жавна помощ „Помощ под формата на
отстъпка от стойността на акциза
върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство“
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

във връзка с работата на Народното събрание
през ноември 2016 г.
Народното събрание на основание чл. 74 и
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България
РЕШИ:
1. Народното събрание не провежда пленарни заседания за времето от 9 до 11 ноември
2016 г. включително.

2. За времето от 9 до 11 ноември 2016 г.
включително народните представители не
ползват служебен транспорт от Народното
събрание, с изключение на дните, в които са
участвали в заседания на парламентарните
комисии.
Решението е прието от 43-то Народно
събрание на 9 ноември 2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
За председател на Народното събрание:
Димитър Главчев
8978
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 346
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
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мощен посланик на Република България в
Република Чили със седалище в гр. Буенос
Айрес, Република Аржентина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов

Освобождавам Максим Георгиев Гайтанджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Многонационалната държава Боливия със
седа лище в г р. Буенос А йрес, Реп ублика
Аржентина.

8869

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8867

Подпечатан с държавния печат.

УКАЗ № 349

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Максим Георгиев Гайтанджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Източна република Уругвай със седалище в
гр. Буенос Айрес, Република Аржентина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

УКАЗ № 347
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Максим Георгиев Гайтанджиев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в
Република Парагвай със седалище в гр. Буенос
Айрес, Република Аржентина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8868

УКАЗ № 348
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Максим Георгиев Гайтанджиев от длъжността извънреден и пълно-

Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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УКАЗ № 350
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Гуджев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Хондурас със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8871
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УКАЗ № 351

УКАЗ № 354

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Гуджев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Коста Рика със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Гуджев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Белиз
със седалище в гр. Мексико, Мексикански
съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

8872

8875

УКАЗ № 352

УКАЗ № 355

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Гуджев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Панама със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Гуджев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Никарагуа със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

8873
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УКАЗ № 353

УКАЗ № 356

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Гуджев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Гватемала със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Христо Георгиев Гуджев
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република Ел Салвадор със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 октомври 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заве
дения – Схема „Училищен плод“ и Схема
„Училищно мляко“, приета с Постановление
№ 251 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 77 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 4, т. 4 след думата „място“
се добавя „по заявленията за одобрение на
изпълнители и“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Доставката на плодове и зеленчуци в учебните
заведения, които се разпределят по схемата,
с изключение на цитрусовите плодове и бананите, се извършва чрез местни покупки и/
или от местните пазари.“
2. В ал. 5 след думата „минимално“ се
добавя „и максимално“.
§ 3. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Заявители по схемите могат
да бъдат:
1. учебните заведения;
2. еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения
за доставка на плодове и зеленчуци и/или на
мляко и млечни продукти;
3. производители на плодове и зеленчуци,
включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати
със заповед на министъра на земеделието и
храните съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз и нормативните
актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в
приложение № 3, които имат одобрени обекти
по чл. 10, ал. 3;
4. общините – за учебните заведения, които
се намират на тяхната територия.
(2) Учебните заведения могат да участват
във всяка една от схемите самостоятелно или
като изберат един заявител по ал. 1, т. 2, 3
или 4. Изборът на заявител се извършва въз
основа на три предложения за доставка на
продуктите по съответната схема, отправени
до лица по ал. 1, т. 2 или 3, като поне едно
от предложенията трябва да е отправено до
лице по ал. 1, т. 3. Когато учебното заведение
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получи положителен отговор на предложението от заявител или заявители по ал. 1, т. 3,
то е длъжно да избере за доставчик заявител
по ал. 1, т. 3. Когато учебното заведение получи положителен отговор на предложението
от повече от един заявител по ал. 1, т. 3, то
избира заявителя, който има по-голямо производство на продукти по съответната схема.“
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявителите по схемите подават заявление за одобрение по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, в срок от 1 до 31 май в областната
дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по
тяхното седалище и адрес. Изпълнителният
директор на Държавен фонд „Земеделие“
може със заповед да определи допълнителни
срокове за подаване на заявления за участие в
схемата, когато част от заявителите не бъдат
одобрени или се откажат от участие.“
2. В ал. 3, в основния текст думите „ал. 1,
т. 2 и 3“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 4“.
3. В ал. 4 се създава т. 4:
„4. график на датите на доставки.“
4. В ал. 5:
а) в основния текст думите „ал. 1, т. 2 и
3“ се заменят с „ал. 1, т. 2 – 4“;
б) в т. 1 думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с
„ал. 1, т. 2 и 3“ и думите „ал. 1, т. 3“ се заменят с „ал. 1, т. 4“;
в) създава се нова т. 3:
„3. отправените предложения и поне три
получени отговора по чл. 13, ал. 2;“
г) създава се т. 4:
„4. копие на регистрационна карта със
справка от регистъра и анкетни карти с анкетни формуляри по Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г., бр. 99
от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от 2003 г.,
бр. 20 от 2005 г., бр. 3, 23 и 48 от 2007 г., бр. 2
от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г., бр. 23 от
2012 г., бр. 110 от 2013 г., бр. 22, 43 и 63 от
2014 г., бр. 31 от 2015 г. и бр. 52 от 2016 г.) за
съответната година – за производителите на
плодове и зеленчуци;“
д) досегашната т. 3 става т. 5.
5. В ал. 7 изречение трето се изменя така:
„Когато заявителят не отстрани констатирана
нередовност на документи, непълнота и неяс
нота на заявените данни и посочени факти
и/или не представи исканите документи,
необходими за удостоверяване верността на
заявените данни, до изтичане на посочения
срок, Държавен фонд „Земеделие“ отказва
изцяло или частично исканото одобрение,
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като взема предвид естеството на неотстранените нередности – непълноти, неясноти и/
или липси.“
§ 5. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Изпълнителният директор на
Държавен фонд „Земеделие“ издава акт за
одобрение, с който заявителите, които отговарят на критериите за допустимост по схемите,
избрани са по реда на чл. 13, ал. 2 и са поели
задълженията по чл. 14, се одобряват като
изпълнители по схемите за срок до 3 години.
(2) Държавен фонд „Земеделие“ постановява отказ за одобрение на заявител по Схема
„Училищен плод“ и/или Схема „Училищно
мляко“, когато:
1. не са спазени изискванията за избор на
заявител по чл. 13, ал. 2;
2. заявителят не отстрани констатираните
нередности и/или непълноти или не представи
исканите документи съгласно чл. 14, ал. 7;
3. при административните проверки установи нередовност на документите, непълнота
или неяснота на заявените от заявителя данни
и на посочените факти или установи несъответствието им с действителното положение,
както и когато установи неистинност на дек
ларирани факти и обстоятелства;
4. при извършване на проверки на място
от Българската агенция по безопасност на
храните или от Държавен фонд „Земеделие“
е установено неспазване на изисквания за
одобрение на заявителя.
(3) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ при условията и по реда
на ал. 1 издава акт за одобрение под условие
за заявители по чл. 13, ал. 1, т. 4, когато до
31 август на годината на кандидатстване има
започнала и неприключила процедура по възлагане на обществена поръчка за изпълнение
на дейностите по схемите за предоставяне на
плодове и зеленчуци и на мляко и млечни
продукти в учебните заведения. Заявителите
по чл. 13, ал. 1, т. 4 поемат задължение в срок
не по-късно от 31 декември да представят в
Държавен фонд „Земеделие“ доказателства,
че процедурата по възлагане на обществена
поръчка е приключила с избран изпълнител,
като в противен случай издаденият акт за
одобрение под условие се отменя.
(4) В срок до 31 август на страницата на Държавен фонд „Земеделие“ се публикува списък
с получилите одобрение или отказ заявители.
До заявителите се изпращат уведомителни
писма по пощата с обратна разписка, които
съдържат номера на одобрение от акта за
одобрение – за одобрените заявители, и отказ
за одобрение – за неодобрените заявители.
(5) Отказите за одобрение могат да бъдат
обжалвани от заинтересованите лица при
условията и по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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(6) Заявителите, които не са одобрени,
могат да кандидатстват отново за участие в
схемите през следващия прием.
(7) В срок до 10 дни след издаване на акт
за одобрение по ал. 1 изпълнителят може да
извърши промяна на предоставения график по
чл. 14, ал. 4, т. 4, като искането се предоставя
в съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие“. Промяна на предоставения
график се извършва и при промяна на учебните дни от компетентните органи.“
§ 6. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. (1) Когато Държавен фонд „Земеделие“ установи обстоятелства, които са
били неизвестни към момента на одобрението
на заявител, или констатира неизпълнение
от него на поето с декларация задължение,
изпълнителният директор след изясняване на
всички обстоятелства издава акт за временно
прекратяване или за оттегляне на одобрението
на заявителя по схемите.
(2) Изпълнителният директор на Държавен
фонд „Земеделие“ оттегля одобрението, когато бъде установено неспазване на датите в
графика за доставки по чл. 14, ал. 4, т. 4 или
има 50 на сто неизпълнение на предвидените
в графика доставки.
(3) Временното прекратяване и оттеглянето
на одобрението могат да бъдат обжалвани от
заинтересованите лица при условията и по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 7. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Разходи за съпътстващи мерки се възстановяват
в размер до 5 на сто от размера на разходите
за доставка на съответните продукти.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разходите по ал. 1 се възстановяват
до пределните цени по видове продукти за
килограм или за порция, в рамките на минималните и максималните количества и
броя на доставките, изчислени по методика,
одобрена от изпълнителни я директор на
Държавен фонд „Земеделие“. Държавен фонд
„Земеделие“ извършва два пъти годишно, към
28 февруари и към 30 юни, анализ на нивата
на цените на продуктите.“
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „заявители“ се заменя с „изпълнители“.
2. В ал. 3, т. 3 думите „ал. 1, т. 2“ се заменят с „ал. 1, т. 2 и 3“.
3. В ал. 4, т. 3 и 4 думите „ал. 1, т. 2“ се
заменят с „ал. 1, т. 2 и 3“.
4. В ал. 6 изречение трето се изменя така:
„Когато заявителят не отстрани констатирана
нередовност на документи, непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти
и/или не представи исканите документи, необходими за удостоверяване верността на заявените данни, до изтичане на посочения срок,

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

Държавен фонд „Земеделие“ отказва изцяло
или частично исканото плащане, като взема
предвид естеството на неотстранените нередности – непълноти, неясноти и/или липси.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Държавен фонд „Земеделие“ отказва
изплащането на част или на цялата финансова
помощ по заявката за плащане, когато:
1. изпълнителят по Схема „Училищен плод“
или по Схема „Училищно мляко“ не отстрани констатирана нередовност на документи,
непълнота и неяснота на заявените данни и
посочените факти и/или не представи исканите
документи по реда и в срока по чл. 18, ал. 6;
2. е установено, че не са спазени изисквания на чл. 9 или 10;
3. констатира неизпълнение от изпълнителя
на поети с декларацията по чл. 14, ал. 2 или
3 задължения;
4. ползвателят на помощта е представил
декларация и/или документ с невярно съдържание, неистински и/или подправен документ,
включително декларация и/или документ, представени при или по повод на кандидатстването
му за одобрение за изпълнител по схемите;
5. одобреният изпълнител или упълномощен негов представител възпрепятства и/или
осуетява извършването на проверки по ал. 1;
6. са установени нарушения при извършване
на доставките.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думата „непълноти“ се добавя „или за
извършване на допълнителни проверки“.
§ 10. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 5 – 8:
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„5. „Местни покупки“ са тези покупки, при
които плодовете и зеленчуците се доставят
от същата или от съседна административна
област, включително от търговци на едро и
от обекти за търговия на едро.
6. „Местни пазари“ са пазари за преки
продажби, включително стоковите тържища
и пазарите на производителите по Закона за
стоковите борси и тържищата, както и обекти
за търговия с плодове и зеленчуци, които се
намират в същата или в съседна административна област.
7. „Производител на плодове и зеленчуци“ е
физическо или юридическо лице, регистрирано
като земеделски стопанин по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани, което произвежда най-малко два продукта, включени в
приложение № 1, на обща площ минимум 1 ха.
8. „Производител на мляко и млечни продукти“ е лице, което притежава одобрен обект
за производство на продукти, включени в приложение № 3, и произвежда такива продукти
съгласно чл. 15 от 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.; изм. и доп., бр. 70 от 2012 г.
и бр. 85 от 2015 г.).“
§ 11. В приложение № 1 към чл. 9, ал. 1,
в т. 1 буква „д“ се отменя.
§ 12. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 5 се
изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 9, ал. 5

Вид на предлагане
Минимално Максимално
количество количество
училища
на порция
на порция
(в кг)
(в кг)
вид на предлагане
опаковка

Номер
по
ред

Плод/
зеленчук

1.

Ябълки

2.

Круши

3.

Грозде

4.

Праскови

5.

Сливи

6.

Банани

0,150

0,180

0,140
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0,200

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

0,170

0,220

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

0,150

0,200

Цели

В индивидуална опаковка

0,150

0,180

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

0,120

0,160

Цели – 4 – 5 броя В индивидуална опаковка

детски
градини

9.

Грейпфрут

0,200

0,300

Могат
да бъдат
доста
Цели – 1 брой
В индивидуална опаковка
вени в
Цели – 2 – 3 броя В индивидуална опаковка
обща
Цели – 1 брой
В индивидуална опаковка опаковка

10.

Киви

0,150

0,200

Цели – 2 – 3 броя В индивидуална опаковка

11.

Домати

7.

Портокали

0,150

0,200

8.

Мандарини

0,140

0,210

12. Краставици/
корнишони
13.
Моркови

Цели – 1 брой

В индивидуална опаковка

0,140

0,200

Цели – 1 брой

0,150

0,200

Цели или нарязани В индивидуална опаковка

В индивидуална опаковка

0,120

0,150

Цели или нарязани В индивидуална опаковка
добре почистени

“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. Подадените до влизането в сила на
постановлението заявления за одобрение на
заявители по чл. 14 се разглеждат по досегашния ред.
§ 14. В срок до 10 дни от влизането в сила
на наредбата изпълнителите по схемите предоставят графици по чл. 14, ал. 4, т. 4.
§ 15. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8848

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2016 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 1 000 000 лв.
за увеличаване капитала на Многопрофилна
болница за продължително лечение и рехабилитаци я – „ВИТА“ – ЕООД, Велинг рад,
във връзка с финансово осигуряване за разширяване дейността на лечебното заведение,
изразяващо се в обновяване и модернизация на
материалната база и апаратура и повишаване
квалификацията на персонала с цел подобряване качеството на предлаганите медицински
услуги и предоставяне на нови такива.
„
2.

Министерски съвет – общо:
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Чл. 2. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2016 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8857

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2016 г. за одобряване
на прогнозно разпределение на разходите за
подготовка и провеждане на Българското
председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г. и на допълнителни разходи
за 2016 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм. и
доп., бр. 46 и 73 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 1 се правят
следните изменения:
1. Пореден номер 2 се изменя така:

1 417 000 8 622 000 1 397 000

2.1. Комп лекс „Бояна“, в т.ч.:

760 000 7 890 000
Изготвяне на задание за проектиране

24 000

Надзор в проектирането и строителството

350 000

11 436 000
9 000 000
24 000

100 000

100 000

Заснемане и изготвяне на
техническа документация – Дом 2

450 000

450 000

Подмяна на дограма, оборудване и консумативи

281 000

281 000

Доставка и монтаж на аудио- и
видеотехника

5 000

5 000

Ремонт на хотел, хидроизолация, интериорно обзавеждане,
въвеждане на с-ма за достъп
до стаите

7 322 000

7 322 000
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Ремонт на търговско-ресторантски площи и лечебен център; двор/алеи/тревни площи
и др.

310 000

310 000

Оборудване на конферентната
част – зали, озвучителна техника и др.

158 000

158 000

Доставка и монтаж на ресторантско и спортно оборудване
2.2. Национален център по подготовката и провеждането
на Бъ л г ар ско т о
п редседат елс т во
на ЕС за 2018 г.,
в т.ч.:

466 000

350 000

350 000

732 000 1 047 000

2 245 000

Провеждане на проучвания/
фокус групи с различни целеви
групи по отношение на посланията и наратива на Председателството

36 000

36 000

Публични събития по приоритетни теми и въпроси на
Българското председателство,
свързани със Стратегическия
дневен ред на ЕС

36,000

36,000

Провеждане на конкурс за избор на лого

25,000

25,000

Провеждане на интернет кампания за популяризиране на
конкурса за избор на лого на
Българското председателство

36,000

36,000

Разработване на цялостен проект за интериорен дизайн на
залите и помещенията в НДК,
които ще се ползват за нуждите
на Българското председателство

36,000

36,000

Разработване на единна концепция за визуална идентичност и
реклама на Председателството

36,000

36,000

Организиране на обучение за
българските журналисти по
темата за Председателството

15,000

15,000

Поддръжка на интернет страницата

16 000

Закупуване на програмно време

230 000

2.3. Институт по пуб- Провеждане на първи модул
л и ч н а а д м и н и - от обучителната програма с
страция
до 1000 участници – държавни
служители

191 000

32 000

47 000

95 000

700 000 1 000 000

1 930 000

191 000

“
2. На ред „ОБЩО СРЕДСТВА:“ числото „12 067 000“ се заменя с „12 172 000“, а числото
„105 000“ се заличава.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

8858

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер до 15 395 000 лв. по бюджета
на Министерството на отбраната за 2016 г.
в съответствие с приетия с Решение № 232
на Министерския съвет от 2016 г. Проект за
инвестиционен разход „Осигуряване на летателната годност на самолети МиГ-29“.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
програма „Подготовка и използване на въоръжените сили“ по бюджета на Министерството
на отбраната за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2016 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2016 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2016 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8859

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за приобщаващото
образование
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за приобщаващото образование.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за приобщаващото образование
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Предмет на държавния образователен стан
дарт 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. принципите на приобщаващото образование;
2. условията и реда за осигуряване на обща
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците;
3. 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 є въз
основа на оценката на индивидуалните им
потребности, както и изготвянето на план за
подкрепа на детето или на ученика от екип
за подкрепа за личностно развитие в детската
градина или в училището;
4. условията и реда за осъществяване на
дейностите по чл. 186, ал. 1, т. 1 – 7 ЗПУО;
5. условията и реда за поощряване на децата
и учениците с материални и морални награди за
високи постижения в образователната дейност,
в заниманията по интереси и за приноса им
към към развитието на училищната общност;
6. 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;
7. структурата, условията и реда за утвърждаване на индивидуалните учебни планове
и на индивидуалните учебни програми на
ученици със специални образователни пот
ребности и на ученици с изявени дарби по
чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 ЗПУО;
8. 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;
9. условията и реда за обучение на деца и
ученици в център за специална образователна
подкрепа, за организиране на обучението на
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деца и ученици по чл. 195, ал. 1 ЗПУО в
паралелките и групите в центровете за специална образователна подкрепа, както и за
изготвяне на доклад-оценка за извършеното
обучение по чл. 195, ал. 7 ЗПУО за всяко
дете или ученик.
Раздел II
Определение и принципи на приобщаващото
образование
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 със следните
принципи:
1. гарантиране на правото на всяко дете
и ученик на достъп до детска градина или
училище най-близо до неговото местоживеене
и на правото му на качествено образование;
2. гарантиране на достъпа на всяко дете
или ученик до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални
потребности с оглед възможността за възникване на затруднения в процеса на обучението
и приобщаването и на необходимостта от
подходяща подкрепа;
3. прилагане на диференцирани педагогически подходи в съответствие с интересите
и стимулиращи мотивацията на детето и на
ученика, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани
към способността му да прилага усвоените
компетентности на практика;
4. приемане и зачитане на уникалността
на всяко дете и ученик – индивидуалните
потребности и възможности, личностните
качества, знанията, уменията и интересите,
на които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че
детето или ученикът да развие максимално
своя потенциал;
5. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, гаранции за
които са създадените условия за обучение на
всички деца и ученици заедно, независимо
от трудностите и различията, които може да
възникнат при ученето и научаването и при
участието им в дейността на детската градина
или училището;
6. системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните
институции в областта на приобщаващото
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образование на всички равнища – управление
и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, създаване на сигурна
и подкрепяща среда, участие на родителите,
мониторинг на процеса и на качеството на
подкрепата за личностно развитие, както и
на влиянието им върху обучението и постиженията на децата и учениците;
7. сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – детската градина, училището, центърът
за подкрепа за личностно развитие, детето,
ученикът, семейството и общността;
8. намаляване на влиянието на социалните
неравенства върху ученето и върху участието
на децата и учениците в дейността на детската
градина или училището;
9. нетърпимост към дискриминиращите
нагласи и поведение и подготовка на децата и
учениците за живот в приобщаващо общество;
10. гъвкавост и динамичност на процеса
на приобщаващото образование съобразно
потребностите на децата и учениците и в
зависимост от спецификата на обществения
живот.
Раздел III
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 и за включването и участието
им в общността на детската градина и на
училището.
(2) Подкрепата за личностно развитие се
предоставя в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете и
на всеки ученик.
(3) Общата и допълнителната подкрепа за
личностно развитие се осигурява 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 в
болнични условия.
(4) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата работят психолог
или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители. В детската
градина и училището може да работят и други
педагогически специалисти – рехабилитатор
на слуха и говора, учител на ученици с нарушено зрение и други, както и кинезитерапевти
и/или рехабилитатори, арттерапевти и други
специалисти, в зависимост от оценката на
индивидуалните потребности, извършена от
екипа за подкрепа за личностно развитие на
детето или ученика.
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(5) Общата подкрепа за личностно развитие
се предоставя от учителите и от други педагогически специалисти в детската градина или
училището – психолог, педагогически съветник, или от педагогическите специалисти 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 на детето или ученика 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 лич
ностно развитие на децата и учениците въз
основа на анализ на потребностите от обща
и допълнителна подкрепа във всяка община
на територията на областта.
Чл. 6. Детската градина, у чилището 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 със заповед на директора
на детската градина или на училището в началото на всяка учебна година се определя
координиращ екип в детската градина или в
училището.
(2) Със заповедта на директора за координатор на екипа по ал. 1 се определя заместник-директор, учител или друг педагогически
специалист с компетентности и/или опит в
областта на приобщаващото образование.
(3) Съставът на координиращия екип се
определя от директора на детската градина
или училището съвместно с координатора.
(4) Координиращият екип осъществява
следните функции:
1. обсъж да наблюдени ята и анализите
на учителите в групата в детската градина/класните ръководители и на учителите,
които преподават на ученика, във връзка с
обучението, развитието и участието на детето
или ученика в дейността на групата/класа;
разглежда документите на децата и учениците, включително от изследвания и консултации – при наличие на такива, и въз основа
на събраната и анализираната информация
разпознава потребностите от предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие
на дете или ученик или от извършване на
оценка на индивидуалните потребности за
п редоставяне на доп ъ лни телна подк репа
за личностно развитие на дете или ученик;
обсъждане и анализиране на информация за
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детето или за ученика с цел разпознаване на
потребности от подкрепа може да се извърши
и по инициатива и предоставяне на такава
информация от родителя, от представителя
на детето или от лицето, което полага грижи
за детето;
2. предлага на директора да утвърди съставите на екипите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците – в случай на
потребност от предоставяне на допълнителна
подкрепа за личностно развитие;
3. координира извършването на оценките
на индивидуалните потребности на децата
и учениците със специални образователни
потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания от екипите за подкрепа
за личностно развитие;
4. координира предоставянето на общата
и допълнителната подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от педагогическите специалисти в детската градина или
в училището;
5. п р ецен я ва с ъвме с т но с у ч и т ел и т е,
с класните ръководители, с психолога или
с педагогическия съветник необходимостта
от осигуряването на педагогически специалисти – ресурсни учители, рехабилитатори
на слуха и говора и други, и предлага на
директора да ги осигури в зависимост от
индивидуалните потребности на детето или
на ученика от регионален център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование,
от Държавния логопедичен център, от център
за подкрепа за личностно развитие или от
специално училище за обучение и подкрепа
на ученици със сензорни увреждания;
6. осъществява връзката и координира
осигуряването на подкрепата за личностно
развитие на децата и учениците с органите
на местното самоуправление, включително
по отношение на възлагането на дейности за
подкрепа за личностно развитие по чл. 49,
ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 ЗПУО;
7. координира работата на екипите за
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците с родителите, представителите на
децата или с лицата, които полагат грижи
за децата;
8. координира работата и взаимодействието
на всички екипи за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в детската
градина или в училището;
9. организира съхраняването на документите по чл. 69, ал. 3 и 4 на децата и учениците,
за които са формирани и работят екипи за
подкрепа за личностно развитие;
10. осъществява връзката и координира
работата с координиращите екипи в детските
градини и училищата, както и с останалите
институции в системата на предучилищното и
училищното образование и с други институции
и организации, работещи с деца, по отношение
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на предоставянето на обща и допълнителна
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците;
11. осъществява връзката и координира с
регионалния екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности предоставянето
на методическа подкрепа за работа с деца и
ученици със специални образователни потребности от екипи на детски градини и училища,
от центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в обществена полза
в областта на приобщаващото образование,
както и от висши училища, в зависимост от
конкретните потребности на детската градина
или училището;
12. осъществява връзката и координира със
съответния регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование и с
Държавния логопедичен център организирането и провеждането на различни дейности,
свързани с квалификация на педагогическите
специалисти в детската градина или училището;
13. организира и координира дейности и
събития в детската градина или училището
за децата и учениците, за училищната и за
родителската общност, насочени към промяна
на нагласите и приемане на различието, както
и към изява на дарбите на децата и учениците;
14. организира и координира дейностите
във връзка с провеждането на събеседването и
насочването 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;
15. изготвя и представя на педагогическия
съвет след приключване на втория учебен срок
на съответната учебна година обобщен доклад
за състоянието на процеса на приобщаващото
образование в детската градина или училището; докладът се представя и на началника
на съответното регионално управление на
образованието, който след обобщаване на
информацията за областта я предоставя на
органите на местното самоуправление за целите на анализа на потребностите от подкрепа
в общината, както и на областния управител.
(5) Координиращият екип отразява своите
решения в протокол, който се подписва от
всички членове на екипа.
Г л а в а

в т о р а

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 детската градина
Чл. 8. (1) Ранното оценяване на потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата се извършва в процеса на пред
училищното образование.
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(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 – от
учителите в групата в детската градина и/или
от психолога, и/или от логопеда в детската
градина;
2. определяне на необходимост от допълнителни модули за децата, които не владеят
български език – от координиращия екип
съвместно с учителите в групата в детската
градина и/или по инициатива и писмено заявление до директора от родителя, представителя на детето или лицето, което полага
грижи за детето;
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 – от координиращия екип съвместно с учителите в групата
в детската градина и/или по инициатива и
писмено заявление до директора от родителя,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, при:
а) затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното,
емоционалното, 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, научаването и
участието на детето в дейността на детската
градина;
г) наличие на изявени силни страни на
детето в областта на изкуствата и спорта,
които се нуждаят от развитие и стимулиране.
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, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето, след
информирането му за начина на провеждането
и за ползата от прилагането на скрининга.
(4) След провеждане на оценяването родителят, представителят на детето или лицето,
което полага грижи за детето, се запознава
с резултатите от него.
(5) В зависимост от резултатите от оценяването координиращият екип съвместно
с родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето, определя за всяко дете дейности от общата и/или
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от допълнителната подкрепа за личностно
развитие, които се предоставят съобразно
индивидуалните потребности на детето.
Чл. 10. На децата на 5- и 6-годишна възраст
в подготвителните групи в детските градини или в училищата, които осъществяват
задължително предучилищно образование,
се извършва оценка на риска от обучителни
затруднения. В 14-дневен срок преди края на
учебното време на учебната година учителят на
съответната подготвителна група установява
готовността на детето за училище. Готовността
на детето за училище отчита физическото,
познавателното, езиковото, социалното и
емоционалното му развитие.
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, които ще извършват
оценяването, организирано и/или проведено
от специалисти на Държавния логопедичен
център и на регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование.
(2) Провеждането на ранното оценяване по
ал. 1 се наблюдава и подкрепя методически
от специалисти на Държавния логопедичен
център и на регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование.
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 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, 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 въз основа на информация от родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето,
за здравословното състояние на детето и за
проведени медицински изследвания и консултации и при взаимодействие с медицинския
специалист в здравния кабинет в детската
градина;
4. ранно оценяване на потребностите и
превенция на обучителните затруднения.
Чл. 14. (1) Общата подкрепа за личностно
развитие в детската градина, която е насочена
към превенцията на обучителните затрудне-
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ния, се изразява във включване на отделни
деца в дейности според техните потребности,
установени след ранното оценяване по чл. 8,
ал. 3, т. 1 и 2, като:
1. обучение чрез допълнителни модули за
деца, които не владеят български език;
2. прилагане на програми за психомоторно,
познавателно и езиково развитие;
3. индивидуална и групова работа при
установени езикови и/или емоционално-поведенчески, и/или сензорни затруднения.
(2) Дейността по ал. 1, т. 1 се извършва
от учителите в групата в детската градина,
а по т. 2 и 3 – от психолог, логопед или от
друг педагогически специалист при необходимост – рехабилитатор на слуха и говора и др.
(3) Учителите в групата установяват напредъка на всяко дете, което е включено в
дейности по ал. 1, поне 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. Материалите,
становищата и докладът се съхраняват в детското портфолио и в личното образователно
дело на детето.
Чл. 15. Общата подкрепа за личностно
развитие в училището, която е насочена към
всички деца в подготвителна група за задължително предучилищно образование и 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. кариерно ориентиране на учениците;
3. занимания по интереси;
4. библиотечно-информационно обслужване;
5. грижа за здравето въз основа на информация от родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето,
за здравословното състояние на детето и за
проведени медицински изследвания и консултации и при взаимодействие с медицинския
специалист в здравния кабинет в училището;
6. осигуряване на общежитие;
7. поощряване с морални и материални
награди;
8. дейности за превенция на насилието
и преодоляване на проблемното поведение;
9. дейности за превенция на обучителните затруднения, включително логопедична
работа.
Чл. 16. (1) Екипната работа по чл. 13, т. 1
и чл. 15, т. 1 включва:
1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват децата и учениците – обмен на информация и на добри
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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, когато са
за целите на превенцията, между малка група
учители и други педагогически специалисти
в детската градина, съответно между класния
ръководител, учители и други педагогически
специалисти в училището, за:
а) преглед и обсъждане на информацията
по чл. 22, ал. 2 за обучението и развитието
на дете или ученик;
б) набелязване на конкретни мерки за обща
подкрепа само за отделни деца и ученици – в
случаите по чл. 23, ал. 1.
(2) На родителя, представителя на детето
или на лицето, което полага грижи за детето, се предоставя информация за работата с
детето или ученика и при необходимост се
кани на срещите по ал. 1, т. 2.
(3) По време на срещите по ал. 1, т. 2 се
води протокол, който се подписва от всички
участници в срещата и се съхранява от координатора на координиращия екип по чл. 7.
(4) Графикът на срещите по ал. 1, т. 2 се
прилага към годишния план за дейността на
детската градина или училището и се актуализира при необходимост.
Чл. 17. Заниманията по интереси по чл. 13,
т. 2 и чл. 15, т. 3 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 и здравното образование, както и за придобиване на умения
за лидерство;
2. изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно-туристически дейности 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.
Чл. 18. Заниманията по интереси по чл. 17,
т. 1 може да се провеждат чрез различни организационни педагогически форми – клуб,
състав, ансамбъл, секция, отбор и др.
Чл. 19. (1) Дейностите за превенция на
насилието и преодоляване на проблемното
поведение по чл. 15, т. 8 имат за цел изграждане на позитивен организационен климат в
училището, включително чрез психологическа
подкрепа.
(2) Психологическата подкрепа по ал. 1 е
насочена към учениците, учителите, директора, заместник-директора (заместник-директорите) и родителите.
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(3) Психологическата подкрепа се осъществява от психолог или педагогически съветник
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 насилието и за
преодоляване на проблемното поведение на
децата и учениците;
3. извършване на групова работа с ученици
и/или кризисна интервенция;
4. работа със средата, в която е детето или
ученикът – семейството, връстниците.
Чл. 20. Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на превенцията
на обучителните затруднения по чл. 15, т. 9 се
изразява във включване на отделни ученици
в дейности, като:
1. допълнително обучение по учебни предмети с акцент върху обучението по български
език, включително ограмотяване на ученици,
за които българският език не е майчин;
2. консултации по учебни предмети и допълнителни консултации по учебни предмети,
които се провеждат извън редовните учебни
часове;
3. логопедична работа с учениците.
Чл. 21. (1) Логопедичната работа като част
от дейностите за целите на превенцията на
обучителните затруднения по чл. 15, т. 9 се
осъществява от логопеди в детски градини,
училища и центрове за подкрепа за личностно
развитие, както и от логопеди на Държавния
логопедичен център, и включва:
1. превенция на комуникативните нарушения и на обучителни трудности;
2. диагностика на комуникативните нарушения;
3. корекционно-терапевтична дейност при
установени индикации за комуникативни
нарушения:
а) групова работа с логопед при нарушения
на артикулацията и при нарушения на темпа
и ритъма на речта (заекване) – от 2 до 3 деца
или ученици, а при нарушения на писмената
реч и при нарушения на математическите
умения – от 3 до 5 деца или ученици;
б) индивидуална работа с логопед – при
остана ли те ком у никат ивни нару шени я и
обучителни трудности;
4. консултативна дейност с учители и родители/представители на децата/лица, които
полагат грижи за децата с комуникативни
нарушения.
(2) Логопедичната превенция на комуникативните нарушения и обучителни трудности
включва:
1. изследване на писмената реч на учениците
от начален етап; данните от изследването се
обобщават и анализират на национално равнище от Държавния логопедичен център при

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

условия и по ред, определени в правилника
за устройството и дейността му, утвърден от
министъра на образованието и науката;
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. невропси холог и ч на д иа г нос т и к а на
входно и изходно равнище на деца от 3- до
6-годишна възраст и на ученици от начален,
прогимназиален, първи и втори гимназиален
етап;
3. диагностика на езиковата компетентност
на деца от 3- до 6-годишна възраст.
(4) Корекционно-терапевтичната дейност
при установени индикации за комуникативни
нарушения включва:
1. изготвяне на индивидуални програми за
корекционно-терапевтична дейност за всички
деца и ученици с комуникативни нарушения;
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 корекционно-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/представителите на децата/
лицата, които полагат грижи за децата с комуникативни нарушения, за активно участие
в логопедичния процес.
Чл. 22. (1) Дейностите по чл. 14 и 20 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,
които срещат затруднения в обучението, и на
индивидуалните им нагласи по отношение на
ученето и участието в образователния процес
и в дейността на институцията;
2. сведения от педагогически специалисти
или от социален работник в детската градина
или в училището – за наличие на възможни
рискови фактори в средата на тези деца или
ученици;

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

3. данните 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. данните от установяването на готовността на тези деца за училище от логопедично
изследване, портфолио и др.
(3) Обсъждането на цялата информация
по ал. 1 и 2 се прави от учителите в групата,
съответно от класния ръководител съвместно
с учители, които преподават на детето или
ученика, и с координиращия екип в детската градина или училището в срокове и във
формат, определени от директора на детската
градина или училището, като за резултатите от обсъждането се уведомява родителят,
представителят на детето или лицето, което
полага грижи за детето.
(4) Въз основа на обсъждането на информацията по ал. 1 и 2 може да се определят
дейности от общата подкрепа за личностно
развитие за целите на превенцията на обучителните затруднения на отделни деца и
ученици и да 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 по чл. 187 ЗПУО.
(5) Въз основа на обсъждането на информацията по ал. 1 и 2 може да се определят
дейности от общата подкрепа за личностно
развитие – занимания по интереси за стимулиране развитието на способностите и на
компетентностите на деца и ученици.
Чл. 23. (1) Въз основа на обсъждането по
чл. 22 се реализират дейности за обща подкрепа за личностно развитие, насочени към
превенция на обучителните затруднения, чрез
предприемане на конкретни мерки за работа
с отделно дете или ученик само в случаите,
когато:
1. се установят затруднения в обучението
на детето или ученика и/или има рискови
фактори в средата, които може да повлияят на
обучението му, но които все още не изискват
предоставяне на допълнителна подкрепа за
личностно развитие;
2. се установи, че дете или ученик напредва значително по-бързо в обучението и
развитието си от децата или учениците на
неговата възраст.
(2) Конкретните мерки по ал. 1, т. 1 изис
кват:
1. определяне на конкретна цел – какво
затруднение трябва да се преодолее;
2. определяне на конкретни стъпки за
преодоляване на затруднението – чрез допълнително обучение, консултации, логопедична
работа, работа в учебните часове и други;
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3. определяне на срок и описание на резултатите от работата в края на поставения
срок – постигнат напредък, преодоляно или
непреодоляно затруднение, насочване за оценка на индивидуалните потребности от екип
за подкрепа за личностно развитие и други.
(3) Конкретните мерки по ал. 1 се вписват
в дневника на група/подготвителна група или
в дневника на класа в частта, отнасяща се
до общата подкрепа за личностно развитие.
Чл. 24. (1) С конкретните мерки по чл. 23,
ал. 2 за дете или ученик с установени затруднения в обучението се цели да се преодолеят
затрудненията.
(2) С конкретните мерки за дете или ученик, което напредва значително по-бързо от
връстниците си, се цели детето или ученикът
да развие най-пълно своите способности.
Чл. 25. (1) Конкретните мерки по чл. 23
се предприемат от учителите в групата на
детето или от класния ръководител на ученика в екипна работа с другите педагогически
специалисти до 14 дни от установяването на
случаите по чл. 23, ал. 1, т. 1 или 2.
(2) Конкретните мерки по чл. 23 включват
задължително една или повече от дейностите
по чл. 14 и 20.
(3) Дейности по чл. 14 и 20 задължително се
осъществяват и в неучебно време, включително
през ваканциите, съобразно потребностите на
децата и учениците, като продължителността
им за отделен ученик или за група ученици
е в зависимост от възможностите на детската градина или училището, но не по-малко
от две седмици при седмична заетост до 20
учебни часа.
(4) Конкретните мерки по чл. 23 се актуализират, променят или прекратяват след
преглед на напредъка на развитието на детето
или ученика, извършен от учителите в групата на детето или от класния ръководител
на ученика съвместно с други специалисти в
детската градина или училището.
Чл. 26. (1) Координацията на изпълнението
на конкретните мерки по чл. 23 се осъществява от учителите в групата на детето или
от класния ръководител на ученика.
(2) Учителите в гру пата или к ласни ят
ръководител запознават родителя, представителя на детето или лицето, което полага
грижи за детето, с предприетите конкретни
мерки и го информират за резултатите от
изпълнението им.
Чл. 27. В случаите, когато дете или ученик получава обща подкрепа, съответно по
чл. 14 или по чл. 20, и не се отчита напредък
в развитието му в рамките на три месеца от
началото на предоставянето на подкрепата,
учителите в групата на детето, съответно класният ръководител на ученика, обсъждат с
координиращия екип по чл. 7 и с родителя,
представителя на детето или с лицето, което
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полага грижи за детето, насочването на детето
или на ученика за извършване на оценка на
индивидуалните му потребности от екип за
подкрепа за личностно развитие.
Раздел III
Осигуряване на обща подкрепа за личностно
развитие в център за подкрепа за личностно
развитие
Чл. 28. (1) В центровете за подкрепа за
личностно развитие по чл. 49, ал. 1 ЗПУО,
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;
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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 представляват;
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.
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(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 прилагането на Закона
за социалното подпомагане (ППЗСП).
Чл. 29. (1) 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.
(2) 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. 30. (1) Дейностите в центровете за
подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата, насочени към
развитие на интересите, способностите и
компетентностите в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта, и изявите
по интереси се осъществяват въз основа на
план за обучение, изготвен в съответствие с
рамкови изисквания за разработване на план
за обучение съгласно приложението. 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 по чл. 18;
3. годишен брой часовe за обучение.
Чл. 31. Дейностите в центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния
дворец на децата, насочени към развитие на
интересите, способностите, компетентностите
и изявата на децата и учениците в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта,
се провеждат като:
1. индивидуална работа;
2. работа в различни организационни педагогически форми;
3. масови прояви и публични изяви.
Чл. 32. (1) Обучението в центровете за
подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата се осъществява
в организационни педагогически форми по
чл. 18, 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.
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(2) Групите за обучение по ал. 1 може да
бъдат:
1. постояннодействащи, в които се обучават
деца и ученици през цялата учебна година
съгласно план за обучение, изготвен в съответствие с рамковите изисквания по чл. 30, ал. 1;
2. временнодействащи 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. временнодействащи 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. 33. (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 в областта на науките,
технологиите, изкуствата и спорта и на изявите
по интереси, 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. 34. (1) Продължителността на дейности
те 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. 35. 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.
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Чл. 36. (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 по чл. 18 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. 37. Общата подкрепа за личностно
развитие в центровете за подкрепа за лич
ностно развитие – ученически общежития,
чиято дейност не се организира от училища,
включва:
1. настаняване на ученици;
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. 38. Общата подкрепа за личностно развитие в центровете за подкрепа за личностно
развитие – астрономически обсерватории и
планетариуми, включва:
1. обучителни дейности;
2. дейности, свързани с научно-изследователски 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. 39. (1) Институциите в системата на
предучилищното и училищното образование – детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие,
са длъж ни да осъществяват дейности по
превенция на тормоза и насилието, както и
дейности за мотивация и преодоляване на
проблемното поведение, които са израз на
общата воля и координираните усилия на
всички участници в образователния процес.
(2) Видовете и съдържанието на дейностите
по превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща институционална политика,
разработват се самостоятелно от институцията
по ал. 1 и може да включват:
1. изготвяне съвместно с учениците на
правила за поведението им в паралелката
или групата;
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2. разглеждане на теми от глобалното,
гражданското, здравното и интеркултурното
образование в часа на класа, в заниманията
по интереси и във факултативните часове;
3. партньорство с родителите;
4. дейности за развитие на компетентностите на всички членове на институционалната общност, включително за запознаване
с различните форми на насилие и с техники
за преодоляването им.
Чл. 40. (1) Основен принцип при изграждането на институционалната политика за
противодействие на тормоза е прилагането на
цялостен институционален подход, полагане
на координирани и последователни усилия за
предотвратяване на тормоза и създаване на
по-сигурна среда в институцията.
(2) Институционалната политика за противодействие на тормоза в училище се реализира
на равнище училище и на равнище клас и
паралелка, като на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по превенция
и интервенция (реакция).
(3) Дейностите по превенция и интервенция се разработват въз основа на Механизма
за противодействие на училищния тормоз
между децата и учениците в училище и на
алгоритъма за неговото прилагане, утвърден
от министъра на образованието и науката.
Чл. 41. За преодоляване на проблемното
поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с приобщаването в
образователния процес и в училищната 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;
4. консултиране на детето или ученика с
педагогически съветник;
5. създаване на условия за включване на
ученика в група за повишаване на социалните умения за общуване и за решаване на
конфликти по ненасилствен начин;
6. насочване на детето или ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;
7. индивидуална подкрепа за ученика от
личност, която той уважава (наставничество);
8. участие на ученика в дейности в полза
на паралелката или училището;
9. други дейности, определени в правилника
за дейността на институцията.
Чл. 42. Дейността по чл. 41, т. 1 се прилага за изясняване на конкретен проблем с
цел насочване на ученика към определена

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

подкрепа и мотивирането му за участие в
дейности, които да доведат до разрешаване
на проблема. Дейността се документира в
дневника на класа и се информира родителят,
представителят на детето или лицето, което
полага грижи за детето.
Чл. 43. Дейността по чл. 41, т. 2 се осъществява в училището от подготвен за разрешаване на конфликтни ситуации учител,
пси холог и/или педагогическ и съветник,
невъвлечен в конкретния конфликт, който
посредничи между страните в конфликта с
цел разрешаването му.
Чл. 44. Дейностите по чл. 41, т. 3 и 4 се
осъществяват по желание на ученика и/или
на родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето, или
по препоръка на класния ръководител, на
учител или на координиращия екип по чл. 7.
Чл. 45. Дейността по чл. 41, т. 5 и 6 се
осъществява по желание на ученика или на
родителя, представителя на детето, лицето,
което полага грижи за детето, по препоръка
на учителите в групата/класния ръководител,
на учител, на педагогически съветник и/
или на психолог, или по препоръка на координиращия екип по чл. 7, в съответствие
с възможностите и наличните ресурси на
училището или чрез привличане на външни
специалисти и ресурси.
Чл. 46. (1) Дейността по чл. 41, т. 7 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, лице от разширеното семейство, 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.
Чл. 47. (1) Дейността по чл. 41, т. 8 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. 48. (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 училищната среда,
с участието в дейността на институцията и
с поведенческите им прояви се информира
родителят, представителят на детето или
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лицето, което полага грижи за детето, а за
дейностите по чл. 41, т. 2, 5 и 7 се изисква и
информираното му съгласие.
(2) Родителят, представителят на детето
или лицето, което полага грижи за детето, е
длъжен да съдейства и да подпомага учителите и другите педагогически специалисти
при реализирането на дейностите по чл. 41.
(3) При отказ от ст рана на родител я,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, да изрази съгласие
за дейностите по чл. 41, т. 2, 5 и 7, да окаже
съдействие или да подпомогне реализирането
на дейностите по чл. 41 директорът на институцията писмено уведомява отдела за закрила
на детето по местоживеенето на детето или
ученика.
Чл. 49. (1) За неизпълнение на задълженията, определени в ЗПУО, в нормативните
актове по неговото прилагане и в правилника
за дейността на училището, след изчерпване
на останалите механизми за въздействие върху
вътрешната мотивация и за преодоляване на
проблемното поведение на учениците може
да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото
училище;
3. предупреждение за преместване в друго
училище;
4. преместване в друго училище;
5. преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение.
(2) За възпрепятстване провеждането на
учебния процес учителят може да наложи
мярката „отстраняване на ученика до края
на учебния час“. Ученикът няма право да напуска територията на училището по времето
на отстраняването си.
(3) За явяване в училище с облекло или във
вид, които са в нарушение на правилника за
дейността на училището, както и когато състоянието на ученика не позволява да участва
в учебния процес, на ученика се налага мярката „отстраняване от училище до отпадане
на основанието за отстраняването му“.
(4) При налагане на мярката по ал. 2 за
времето на отстраняване на ученика не се
отбелязва отсъствие, а наложената мярка се
документира в дневника на класа и в ученическата книжка. За времето на отстраняването
си до края на учебния час ученикът извършва
дейности, регламентирани в правилника за
дейността на училището, съобразени с възрастовите особености и здравословното му
състояние и неунижаващи достойнството му.
(5) Веднага след приключването на учебния час по ал. 2 или след отстраняването на
ученика по ал. 3 се предприемат дейности за
повишаване на мотивацията и на социалните
умения за общуване и за преодоляване на
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проблемното поведение на ученика и се уведомява родителят, представителят на детето
или лицето, което полага грижи за детето.
(6) За ученика с наложена санкция по
ал. 1 се осигуряват и дейности за превенция
и преодоляване на проблемното поведение.
Чл. 50. (1) Санкцията „преместване в друга
паралелка в същото училище“ не се прилага, когато това налага промяна на профила,
професията или специалността.
(2) Санкцията „преместване от дневна
форма в самостоятелна форма на обучение“
се прилага за ученици, навършили 16-годишна
възраст.
(3) Мерките по чл. 49, ал. 2 и 3, както и
санкциите „предупреждение за преместване
в друго училище“ и „преместване в друго
училище“ не се налагат на учениците в класовете от началния етап.
(4) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обучение“ се налагат
за тежки или системни нарушения.
(5) Санкции и мерките по чл. 49, ал. 2 и 3
не се налагат на ученици, когато поведението
им е резултат от увреждане или нарушение на
здравето, посочено в медицински документи.
Чл. 51. (1) За едно нарушение не може
да бъде наложена повече от една санкция.
Мерките по чл. 49, ал. 2 и 3 се налагат независимо от санкциите, като с тях се цели да се
преодолее проблемното поведение на ученика.
(2) Видът на санкцията се определя, като
се отчитат причините и обстоятелствата при
извършване на нарушението, видът и тежестта на нарушението, както и възрастовите и
личностните особености на ученика.
(3) Видът и срокът на дейностите във връзка
с мерките по чл. 49, ал. 2 и 3 се определят,
като се отчитат и възможностите и ресурсите
на училището за осигуряване на условия за
извършването им.
Чл. 52. (1) Освен налагането на санкция, в
зависимост от причините за проблемното му
поведение, на ученика се предоставя планирана обща подкрепа за личностно развитие,
като консултации по учебни предмети, консултации с психолог и/или с педагогически
съветник за преодоляване на проблемното
поведение, допълнително обучение и допълнителни консултации по учебни предмети в
неучебно време, включително в периода на
ваканциите, участие в занимания по интереси, кариерно ориентиране и други дейности
с оглед недопускане на нарушения или отпадане от училище.
(2) Видът на общата подкрепа по ал. 1 се
определя от координиращия екип по чл. 7 съвместно с класния ръководител, учителите на
ученика и родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето.
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(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, педагогическият
съветник и/или социалният работник в училището осъществяват връзката и координират
сътрудничеството между училището и семейството и между семейството и обкръжението
на учениците.
Чл. 53. (1) Когато ученикът отсъства от
училище един учебен ден и отсъствието не
е по някоя от уважителните причини, определени в чл. 54, класният ръководител е
длъжен да уведоми родителя, представителя
на детето или лицето, което полага грижи за
детето, с писмо, по имейл или в телефонен
разговор и да обсъди с него възможностите
за отстраняване на причините за отсъствията.
(2) 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. 54. (1) Ученикът може да отсъства от
училище по уважителни причини в следните
случаи:
1. по медицински причини – след представяне на медицински документ, издаден от
лекар в лечебно заведение за първична или
специализирана медицинска помощ, център
за спешна медицинска помощ или спешно
отделение на лечебно заведение за болнична
помощ въз основа на данните от анамнезата,
обективния статус от извършения преглед,
резултатите от извършените изследвания и
поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от
родителя, представителя на детето или лицето,
което полага грижи за детето, с писмо, по
имейл или в телефонен разговор;
2. поради участие в други дейности извън
процеса на училищното образование – при
представяне на документ от спортния клуб, в
който ученикът членува, от организаторите на
състезания, конкурси, олимпиади, фестивали,
концерти, спектакли, изложби и други, и след
потвърждение от родителя, представителя на
детето или лицето, което полага грижи за
детето, с писмо, по имейл или в телефонен
разговор;
3. до 3 учебни дни в една учебна година
с разрешение на директора на училището
въз основа на мотивирана писмена молба от
родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която
подробно се описват причините, налагащи
отсъствието, преди то да бъде направено; в
случай че молбата не може да се подаде преди
отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага
грижи за детето, уведомява по имейл или в
телефонен разговор класния ръководител и
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подава молбата след направеното отсъствие,
но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;
4. до 7 учебни дни в една учебна година с
разрешение на директора на училището въз
основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето,
което полага грижи за детето, в която подробно
се описват причините за отсъствието, и след
решение на педагогическия съвет.
(2) В случай че родителят, представителят
на детето или лицето, което полага грижи за
детето, ще отсъства от настоящия си адрес
за срок, по-голям 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 отписването
на ученика от училището или промяната на
формата на обучение на ученика.
Чл. 55. (1) Санкциите може да се налагат
и за допуснати отсъствия, извън случаите по
чл. 54, като условията и редът за налагането
им се определят с правилника за дейността
на училището.
(2) Санкциите „преместване в друго училище“ и „преместване от дневна форма в
самостоятелна форма на обу чение“ може
да се налагат и за допуснати повече от 15
отсъствия по неуважителни причини през
учебната година.
Чл. 56. (1) Санкциите са срочни.
(2) Срокът на санкциите е до края на
учебната година.
(3) Когато санкциите „преместване в друга
паралелка в същото училище“, „предупреждение за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване
от дневна форма в самостоятелна форма на
обучение“ са наложени до 30 учебни дни преди
края на втория учебен срок, те влизат в сила
от началото на следващата учебна година.
Чл. 57. (1) Санкциите „забележка“ и „преместване в друга паралелка в същото училище“ се налагат със заповед на директора по
мотивирано писмено предложение на класния
ръководител, а санкциите „предупреждение
за преместване в друго училище“, „преместване в друго училище“ и „преместване от
дневна форма в самостоятелна форма на
обу чение“ – със заповед на директора по
предложение на педагогическия съвет.
(2) Мярката по чл. 49, ал. 3 се налага със
заповед на директора.
Чл. 58. (1) Директорът на училището задължително писмено уведомява родителя,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, за откриването на
процедура по налагане на санкция, а в случаите
на налагане на санкция „предупреждение за
преместване в друго училище“, „преместване
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в друго училище“ или „преместване от дневна
форма в самостоятелна форма на обучение“ – и
съответните териториални структури за зак
рила на детето.
(2) При уведомяването по ал. 1 директорът
задължително посочва извършеното от ученика нарушение и отправя покана за участие на
родителя, представителя на детето или лицето,
което полага грижи за детето, в процедурата
по налагане на санкция.
(3) В уведомлението по ал. 1 се посочват и
условията, при които родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи
за детето, може да участва в процедурата по
налагане на санкцията, както следва:
1. при изслушване на малолетен ученик
родителят има право да присъства и да изрази
мнение; той представлява малолетния ученик
в процедурата лично или оправомощава за
това друго лице;
2. при изслушване на непълнолетен ученик
родителят има право да присъства и да изрази
мнение; той изразява съгласие за извършване
лично от непълнолетния ученик на всички
действия във връзка с процедурата.
(4) За всяка процедура по налагане на санкция и на мярката по чл. 49, ал. 3 се определя
лице, което да докладва за извършеното нарушение – класният ръководител или учител,
който преподава на ученика.
Чл. 59. (1) Преди налагане на санкция
по чл. 49, ал. 1 и на мярката по чл. 49, ал. 3
директорът – за санкциите „забележка“ и
„преместване в друга паралелка в същото
училище“ и за мярката по чл. 49, ал. 3, съответно педагогическият съвет – за другите
санкции, задължително изслушва ученика
и/или се запознава с писменото обяснение
на ученика и обсъжда фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.
Изслушването задължително се извършва в
присъствието на психолог или на педагогически съветник.
(2) По предложение на класния ръководител
и/или по молба на непълнолетния ученик, съответно на родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето,
когато ученикът е малолетен, изслушването
на ученика може да се извърши и в присъствието на учител или на друг педагогически
специалист от училището, или на друго лице,
на което ученикът има доверие.
(3) 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.
Чл. 60. (1) Когато педагогическият съвет е
идентифицирал за ученика риск от отпадане
от училище, преди налагане на санкцията
„предупреж дение за преместване в друго
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училище“, „преместване в друго училище“
или „преместване от дневна форма в само
стоятелна форма на обучение“ или на мярката
по чл. 49, ал. 3, директорът уведомява отдел
„Закрила на детето“ в дирекция „Социално
подпомагане“ по местоживеенето на ученика, за присъствие на негов представител на
изслушването с оглед защита на правата и
интересите на ученика.
(2) Преди налагане на санкциите и преди
определяне на дейностите по чл. 49, ал. 5 се
взема мнението на класния ръководител на
ученика.
Чл. 61. (1) Заповедта за налагане на санкцията се издава в 14-дневен срок от предложението по чл. 57, ал. 1.
(2) В заповедта по ал. 1 се посочват видът на
санкцията, срокът и мотивите за налагането є.
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 да
не дадат резултат.
(3) Заповедта се съобщава в тридневен
срок от издаването є на ученика и на родителя, представителя на детето или лицето,
което полага грижи за детето, а заповедта за
налагане на санкция „преместване в друго
училище“ – и на началника на регионалното
управление на образованието.
(4) Заповедта по ал. 1 може да се оспорва
по административен ред пред началника на
регионалното управление на образованието – за частните и общинските училища, пред
министъра на образованието и науката – за
държавните училища по чл. 43 ЗПУО, както
и за държавните неспециализирани училища
и за духовните училища, пред министъра на
културата – за училищата по изкуствата и за
училищата по културата, пред министъра на
младежта и спорта – за държавните спортни
училища.
(5) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 62. (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.
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Чл. 63. Санкциите се заличават с изтичане на срока, за който са наложени, или
предсрочно по реда, по който са наложени.
Чл. 64. (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 училищната общност при:
1. пост иг нат и изк лючи телни успех и 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, както и за утвърждаване на
европейските ценности и сближаването на
европейските народи.
(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,
парични 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,
представители на децата или от лицата, които полагат грижи за децата, 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) Комисия, определена със заповед на
директора, разглежда постъпилите предложения и предлага на педагогическия съвет
да вземе решение за награждаване на децата
и учениците.
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(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. 65. Началникът на регионалното управ
ление 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. 66. (1) Министърът на образованието и
науката може да учредява национални награди
за децата и учениците в случаите по чл. 64,
ал. 1. 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,
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
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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. 67. (1) Учениците може да се подпомагат със стипендии, определени с акт на
Министерския съвет.
(2) При условия и по ред, определени с Наредбата за условията и реда за осъществяване
на закрила на деца с изявени дарби, приета
с Постановление № 298 на Министерския
съвет от 2003 г. (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. и бр. 28
от 2016 г.), учениците може да се подпомагат
със стипендии, както и да се поощряват с
еднократно финансово подпомагане.
Г л а в а

т р е т а

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 допълни
телна подкрепа за личностно развитие
Чл. 68. (1) Допълнителна подкрепа за лич
ностно 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. 69. (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.
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(2) Въз основа на обсъждането на информацията по чл. 22, 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,
представителят на детето или лицето, което
полага грижи за детето, представя следните
документи:
1. заявление до директора;
2. статуси от проведени предварителни
изследвания и консултации – психологични,
логопедични, медицински – 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,
необходими за извършване на оценката по
чл. 68, ал. 2;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна
комисия и/или решение на териториална
експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или
на Националната 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. 68, ал. 2.
Чл. 70. (1) Оценката 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, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето.
(2) При необходимост, в случай че родителят, представителят на детето или лицето,
което полага грижи за детето, не може да
осигури преводач, съдействие за осигуряването
му може да окаже регионалното управление
на образованието.
Чл. 71. (1) Оценката на индивидуалните
потребности на деца и ученици, за които
има индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва от пси-
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холог, логопед, ресурсен учител, а при деца
и ученици с увреден слух или с нарушено
зрение – и от рехабилитатор на слуха и говора
или от учител на деца и ученици с нарушено
зрение, съвместно с учителите в групата в
детската градина/класния ръководител и с
учителите, които преподават на ученика в
училището. Оценяват се познавателното развитие, комуникативните умения, социалните
умения, физическото развитие, адаптивното
поведение, психичните реакции, семейното
функциониране.
(2) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици в риск се извършва
от психолог и/или от социален работник в
детската градина или в училището съвместно
с учителите в групата в детската градина/
класния ръководител и с 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 учителите в групата в детската
градина/класния ръководител и от учителите,
които преподават на ученика в училището,
съвместно с психолога или педагогическия
съветник. Оценяват се конкретните области
на изявени дарби и способности.
(4) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с хронични заболявания
се извършва от психолога съвместно с учителите в групата в детската градина/класния
ръководител и с учителите, които преподават
на у ченика в у чилището, с медицинския
специалист в здравния кабинет в детската
градина или училището 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 по предложение на координиращия
екип по чл. 7.
Чл. 72. В случай че детската градина или
училището не може да осигури специалист
по чл. 71 с изключение на психолога или
педагогическия съветник и логопеда, както
и когато за оценката на индивидуалните
потребности на децата и учениците са необходими и други специалисти по преценка
на коорд и н и ра щ и я ек и п, д и рек т ор ът на
детската градина или училището може да
изпрати заявление за осигуряването им от
регионален център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование, от Държавния
логопедичен център, от център за подкрепа за
личностно развитие, включително от център
за специална образователна подкрепа или
специално училище за обучение и подкрепа
на ученици със сензорни увреждания.
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Чл. 73. (1) Оценката на индивидуалните
потребности на децата и учениците, за които
има индикации, че са със специални образователни потребности, се извършва в срок от
1 до 3 месеца от началото на учебното време
на съответната учебна година.
(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 разпознаване на потребността от извършването
на оценка по чл. 7, ал. 4, т. 1.
(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 разпознае потребност от такава оценка,
като оценяването се извършва в срок от 1
до 3 месеца.
(4) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици по ал. 1 се извършва
и по инициатива на родителя, представителя
на детето или лицето, което полага грижи за
детето. Срокът за извършване на тази оценка
е от 1 до 3 месеца от подаването на заявлението на родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето,
до директора на детската градина или училището. Извършването на оценката трябва
да е в рамките на учебната година, в която
заявлението е подадено.
Чл. 74. При извършването на оценката
на индивидуалните потребности на децата и
учениците специалистите от екипа по чл. 68,
ал. 2 задължително:
1. използват утвърдени от Министерството на образованието и науката методики за
оценяване (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, МАК АТОН, комуникация
„ръка в ръка“, Метода „Тадома“, Метода
„C-MAP“, както и други методики, стандартизирани инструменти – Тест „Бине-Терман“,
Тест на Уекслър и др.;
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. 22;
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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,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето;
8. вземат предвид мнението на детето или
ученика – при възможност;
9. гарантират дост ъпа на информаци я
за родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето, през
всички етапи на оценяващия процес и търсят
неговото съгласие;
10. спазват етичния кодекс на детската
градина или училището.
Чл. 75. (1) Оценката на децата и учениците
се извършва индивидуално от всеки специалист в екипа по чл. 68, ал. 2 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. 73.
Чл. 76. (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
зд ра вословно т о с ъс т оя н ие (забол я ва н и я,
разстройства и нарушения) и факторите на
средата (контекста) 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) Картата за оценка на индивидуалните
потребности съдържа следните компоненти:
1. оценка на функционирането на детето
или ученика;
2. становище на екипа, извършил оценката
на индивидуалните потребности, за необходимите ресурси за допълнителна подкрепа за
личностно развитие на детето или ученика;
3. определяне на спецификата и на вида
на допълнителната подкрепа – краткосрочна
или дългосрочна;
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4. препоръка за ползване на други услуги,
включително на социални услуги, или за
включване в други занимания.
(5) Оценката на функционирането на детето
или ученика включва:
1. общ здравен статус на детето или ученика, физическо развитие;
2. емоц иона л но и соц иа л но ра зви т ие
(игрови умения; отношения с връстници;
отношения с възрастни; социално приемливо
поведение; самооценка; ниво на независимост;
поведение, съответно на възрастта; умения
за самообслужване и самостоятелност; риск
от нараняване; хиперактивност);
3. познавателно развитие (памет; внимание;
мислене; интелект);
4. езиково и говорно развитие и комуникативни умения (латерализация; гнозис и
праксис; рецептивна реч; експресивна реч;
писмена дейност; математически умения;
невербална комуникаци я; кому никативна
функция на езика);
5. обучение (постижения в образователния
процес; обучение по учебни програми по
общообразователни учебни предмети; обучение по учебни програми по учебни предмети
или модули за професионално образование и
обучение; участие в терапевтични програми);
6. семейни отношения (контакт с родителите или други членове от семейството, честота
на контактите, качество на контактите; основни грижи и закрила; емоционална връзка
и стабилност на отношенията в семейството;
родителски стил на възпитание);
7. социална среда (семейна история; разширено семейство; жилищни условия; социални
характеристики и ресурси на средата).
(6) Всеки специалист от екипа по чл. 68,
ал. 2 попълва съответната на неговата компетентност част от Картата за оценка, като
отделните части се съгласуват между специалистите.
(7) Всеки специалист от екипа по чл. 68,
ал. 2 изготвя писмен доклад, който представя
на председателя на екипа в 3-дневен срок от
извършването на оценката.
(8) Картата за оценка е неразделна част
от личното образователно дело на детето или
ученика и се предава заедно с останалите
негови документи при прехода му от една
институция в друга в системата на предучилищното и училищното образование.
(9) На родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето,
се предоставя копие от попълнената Карта
за оценка на индивидуалните потребности на
детето или ученика.
Чл. 77. (1) При несъгласие на родителя,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, с оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика
със специални образователни потребности,
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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.
(2) В случаите на несъгласие на родителя,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, с предложената допълнителна подкрепа за личностно развитие на
детето или ученика, независимо че въз основа
на оценката на индивидуалните потребности
по ал. 1 е установена такава необходимост, и
за предотвратяване на риска от отпадане от
училище директорът на детската градина или
училището писмено уведомява съответния
отдел за закрила на детето с цел осигуряване
на най-добрия интерес на детето или ученика.
Чл. 78. (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
на детето или ученика; използва се Картата
за оценка на индивидуалните потребности
на детето или ученика по чл. 76, ал. 3 и се
отчита 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 система в средата/ситуацията на детето или ученика; отчитат се обкръжението на детето или ученика, общността в
детската градина или училището, формирането
на приятелства, участието в занимания по
интереси и други.
Чл. 79. (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 в областта на
науките, технологиите, изкуствата и спорта.
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(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 Картата за оценка на
индивидуалните потребности на детето или
ученика по чл. 76, ал. 3.
Чл. 80. Допълнителната подкрепа за лич
ностно развитие се осигурява и предоставя
съгласно план за подкрепа на детето или ученика, изготвен след извършване на оценката
на индивидуалните потребности на детето
или ученика.
Раздел II
Осигуряване на допълнителна подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
Чл. 81. (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 училище в сътрудничество с отделите за
закрила на детето;
3. за деца и ученици с изявени дарби обхваща период от минимум една учебна година; в началото на всяка учебна година се
оценява необходимостта от предоставяне на
такава подкрепа до края на съответния етап
от степента на образование;
4. за деца и ученици с хронични заболявания обхваща периода, необходим за лечението
на детето или ученика; при необходимост
срокът є се удължава в зависимост от здравословното състояние на детето или ученика;
при прекратяване на медицинската грижа
екипът за подкрепа за личностно развитие
на детето или ученика извършва оценка за
необходимостта от предоставяне на подкрепа,
каквато се предоставя на деца или ученици
със специални образователни потребности.
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(4) Дългосрочна е подкрепата, която въз
основа на оценката на индивидуалните потребности на детето или ученика 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. 3, 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. 82. (1) Допълнителната подкрепа за
личностно развитие се реализира от детската
градина и училището чрез план за подкрепа,
изготвен за дете или ученик по чл. 187, ал. 2
ЗПУО.
(2) Планът за подкрепа включва:
1. целите, задачите и конкретните дейности
за допълнителна подкрепа за личностно развитие;
2. описание на възможностите, силните
страни и потенциала на детето или ученика
за включване и участие в образователния
процес и в дейността на институцията;
3. определяне на вида и формата на обучение;
4. определяне на вида на допълнителната
подкрепа и на конкретния срок за предоставянето є;
5. определяне на конкретни образователни
цели и очаквани резултати от обучението на
детето или ученика;
6. определяне на начини за оценяване на
напредъка на детето или ученика;
7. определяне на специални педагогически,
терапевтични и други методи и средства за
постигане на целите;
8. определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа;
9. описание на екипната работа с детето
или ученика, на ролята и отговорностите на
педагогическите специалисти и на родителя,
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представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, при предоставянето
на допълнителната подкрепа;
10. описание на необходимите ресурси
за допълнителната подкрепа и за ефективен преход между институциите или между
отделните етапи и степени на образование
и на координацията на работата с децата и
учениците, които получават допълнителна
подкрепа за личностно развитие;
11. определяне на часовете за ресурсно
подпомагане – за дете или ученик със специални образователни потребности.
(3) Родителят, представителят на детето
или лицето, което полага грижи за детето, се
запознава с плана за подкрепа на детето или
ученика, като му се предоставя копие от него.
Чл. 83. 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 и на равен достъп
до образование чрез координирани дейности
на специалистите в екипа по чл. 68, ал. 2 в
детската градина или училището, насочени
към детето или ученика, към родителя, представителя на детето или към лицето, което
полага грижи за детето, и към обкръжението
на детето или ученика.
Чл. 84. (1) Работата по конкретен случай
се предоставя на дете или ученик, за което
допълнителната подкрепа за личностно развитие е краткосрочна, и цели подкрепа за
самостоятелното и независимото му функциониране, за развитието на неговите силни
страни, както и за разрешаване на проблеми
в поведението и за предотвратяване на отпадането от училище.
(2) Проблемите в поведението на детето или
ученика може да се изразяват в трудности в
общуването с връстници, изолация и социални
проблеми, агресивни прояви и конфликти,
психично страдание, липса на напредък в
обучението, отсъствия от училище.
(3) Проблемите в поведението на детето
или ученика по ал. 2 може да се дължат на
липсата на достатъчно грижи към него, на
недостатъчно осигуряване на обща или допълнителна подкрепа за личностно развитие
от детската градина, училището или от центъра за подкрепа за личностно развитие, на
отказ на родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето, от
предоставяне на подкрепа, включително чрез
ползване на социални услуги, на настаняване
на детето или ученика извън семейството или
отделяне от семейната среда, на насилие и
други рискови фактори в средата на детето
или ученика.
Чл. 85. (1) Работата по конкретен случай
се основава на оценката на индивидуалните
потребности и е насочена към децата и уче-
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ниците в риск, а в някои случаи, определени
от екипа по чл. 68, ал. 2, и към децата и
учениците със специални образователни потребности. 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) Работата по конкретен случай включва:
1. определяне на цели и действия, насочени
към детето или ученика;
2. формулировка на случая;
3. изготвяне на план за подкрепа;
4. взаимодействие и работа с подкрепящата среда;
5. постигнати резултати от работата по
случая.
Чл. 86. (1) Работата по конкретен случай се
провежда от екипа за подкрепа за личностно
развитие на детето или ученика в детската
градина или училището, като от екипа се
определя водещ на случая – педагогическият
съветник или социалният работник, в детската
градина или училището.
(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 на специалистите и развива отношения на доверие с детето или с ученика, така
че тези отношения да стимулират неговото
обучение, участието му в дейността на детската градина или училището и личностното
му развитие.
Чл. 87. Психо-социалната рехабилитация
е комплекс от дейности на екипа по чл. 68,
ал. 2 за подпомагане на децата и учениците
със затруднения, увреждане или разстройство
на тяхното психично здраве за постигане на
оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения, необходими
за пълноценното приобщаване и участие в
дейността на детската градина или училището.
Чл. 88. Психо-социалната рехабилитация
се предоставя на отделно дете или ученик
въз основа на оценката на индивидуалните
му потребности.
Чл. 89. Водещ на случая на детето или ученика при предоставяне на психо-социалната
рехабилитация в детската градина, училището или в центъра за подкрепа за личностно
развитие е психологът или педагогическият
съветник, когато е с квалификация по психология.
Чл. 90. Дейностите за психо-социална рехабилитация, както и тяхната продължителност
се предоставят и изпълняват съгласно плана
за подкрепа на детето или ученика.
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Чл. 91. (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), които се обучават в
детските градини и училищата в системата на
предучилищното и училищното образование.
(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. 92. (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, свързана със стимулиране на
слуховата функция, развитието на речта, езика
и комуникативните способности на децата и
учениците с увреден слух.
(2) Рехабилитацията на слуха и говора се
осъществява в специални кабинети в специалните училища за ученици с увреден слух
или в кабинети в детски градини по чл. 35 и
в училища по чл. 38 и 39 ЗПУО, осигурени
със специални технически и дидактически
средства, методики и материали.
(3) Рехабилитацията на слуха и говора се
предоставя въз основа на оценка от аудиометрично изследване и от артикулационно
изследване и в зависимост от вида на слухопротезирането на детето или ученика.
Чл. 93. Дейностите за рехабилитация на
слуха и говора, както и тяхната продължителност се предоставят и изпълняват съгласно
плана за подкрепа на детето или ученика.
Чл. 94. 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 разно
образни зрителни задачи, неоптични и оптични средства и специфични четивни техники.
Чл. 95. Зрителната рехабилитация включва индивидуални и групови дейности със
слабовиждащи деца и ученици, извършвани
от учител – специален педагог на ученици с
нарушено зрение, за придобиване на умения
за съхраняване, развитие и оптимално използване на остатъчното зрение чрез:
1. използване на специални технически помощни средства, като „затворена телевизия“,
електронни, ръчни, настолни лупи и лупи с
осветление;
2. четене, писане, фокусиране;
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3. х игиена и безопасно използване на
зрението;
4. индивидуална работа за повишаване
ефективността на функционалното зрение;
5. формиране на системи от нови и разнообразни зрителни умения върху полисензорна
основа;
6. формиране на умения за правилно използване на остатъчното зрение;
7. изграждане на полезни социални умения
и на умения за независим живот.
Чл. 96. Дейностите за зрителна рехабилитация, както и тяхната продължителност се
предоставят и изпълняват съгласно плана за
подкрепа на детето или ученика.
Чл. 97. 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. 98. 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. 99. (1) Рехабилитацията на комуникативните нару шени я се осъществява от
логопеда, а в случаи, определени от екипа по
чл. 68, ал. 2, и от психолога в детската градина, училището или в центъра за подкрепа
за личностно развитие.
(2) Рехабилитацията на комуникативните
нарушения може да се осъществява в сътрудничество със специалисти от лечебни заведения.
Чл. 100. Рехабилитацията на комуникативните нарушения се осъществява в логопедични кабинети в детски градини, училища и
центрове за подкрепа за личностно развитие,
осигурени със специални технически и дидактически средства, методики и материали.
Чл. 101. Дейностите за рехабилитация на
комуникативните нарушения и продължителността им се определят в плана за подкрепа
на детето или ученика.
Чл. 102. (1) На децата и учениците с физически увреждания (увреждания на опорнодвигателния апарат) може да се предоставя
рехабилитация и кинезитерапия по време на
часовете по физическо възпитание и спорт от
рехабилитатор и/или кинезитерапевт или да
им се осигурява лечебна физкултура (ЛФК).
(2) За децата и у чениците по ал. 1 се
организират занимания, които осигуряват
физическо натоварване съобразено с техните
възможности и здравословно състояние и ги
приобщават към паралелката или групата.
Чл. 103. Дейностите за рехабилитация при
физически увреждания и продължителността
им се определят в плана за подкрепа на детето
или ученика.
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Чл. 104. 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. 105. (1) 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.
(2) Достъпната физическа среда съчетава
универсалния със специализирания дизайн и
има следните основни характеристики:
1. логичност – лесно откриване на архитек
турните елементи в сградата;
2. видимост – висока контрастност на съществените елементи в сградата и нейните
помещения;
3. подходящо осветление.
(3) Достъпът на физическата среда е:
1. визуален – контраст и цветове, осветление и визуална маркировка;
2. тактилен – водещи парапети, предпазни
решетки, тактилни символи;
3. вертикален – преодоляване на стълби,
рампи, специални асансьори;
4. хоризонта лен – вк лючва изиск вани я
към врати, фоайета, коридори, водещи линии,
санитарни помещения и др.
Чл. 106. (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 – придвижване на дълги разстояния, по наклонени повърхности, с технически помощни средства, с
водач, качване и слизане по стълби, натискане
на бутони и хващане, обсег на достъпност,
височина на погледа, както и със средствата
за сигнализация и информация.
(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
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и учебни места за ученици с увреден слух,
с достатъчна осветеност, която да позволява
детето или ученикът свободно да отчита по
устните на учителя;
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. организи ране п ри необходимост 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, където заниманията и почивките се
осигуряват с подкрепата на ресурсен учител
или на помощник на учителя в помощ на
децата и учениците със сензорно-интегративна
дисфункция, комуникативни нарушения, разстройство от аутистичния спектър или други
състояния, изискващи такава организация на
пространството в класната стая в училището
или в стаята на групата в детската градина.
Чл. 107. 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 в
институциите в системата на предучилищното
и училищното образование 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
със специални образователни потребности
при разработването и използването им с цел
пълноценното обучение и участие на децата
и учениците в образователния процес;
4. достъпна мултимедийна образователна
среда, специализирани софтуерни продукти,
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аудио-визуални средства, алтернативни форми
за комуникация и за предаване на информация на деца и ученици с увреден слух и с
нарушено зрение.
Чл. 108. Достъпът до учебните програми и
учебното съдържание се гарантира със:
1. осигуряване на въвеждаща и продължаваща квалификация на педагогическите
специалисти за работа с деца и ученици със
специални образователни потребности;
2. насърчаване на екипната работа в детските градини и училищата и споделянето на
добри практики на приобщаващо образование;
3. осигуряване на консултиране на децата и
учениците и на родителите, представителите
на децата или лицата, които полагат грижи
за децата, и подкрепа на учителите за прилагане на техники и стратегии на обучение,
за управление на образователния процес и
за използването на подходящи обучителни
материали;
4. предоставяне на подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците за осигуряване на непрекъснатост при прехода им през
различните етапи и степени на образование;
5. адаптиране на учебното съдържание
съобразно индивидуалните потребности на
децата и учениците със специални образователни потребности;
6. осигуряване на помощни средства и
специализирани технологии в образователния
процес;
7. осигуряване на терапевтична подкрепа
и рехабилитация на децата и учениците;
8. осигу ряване на обу чение по у чебни
програми по специалните учебни предмети
за деца и ученици със сензорни увреждания;
9. използване на подходящи обучителни
материали и учебни помагала.
Чл. 109. (1) Отговорност на директора
на училището е да заяви 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 на
министъра на образованието и науката от
2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (ДВ, бр. 74 от 2016 г.),
необходимите разумни улеснения за учениците, които имат необходимост от такива, за да
участват в националното външно оценяване
и в държавните зрелостни изпити.
(2) Тези улеснения 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;
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3. осигуряване на учители консултанти.
Чл. 110. Детската градина, училището и
центърът за подкрепа за личностно развитие
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, а при необходимост – лекар, социален работник, както и помощник
на учителя;
2. при обучителни трудности – логопед,
психолог, ресурсен учител;
3. при прояви от аутистичния спектър – ресурсен учител, логопед, психолог, както и
помощник на учителя;
4. при емоционални и/или поведенчески
затруднения – психолог и/или педагогически
съветник, социален работник, а при необходимост – помощник на учителя и психотерапевт;
5. при наличие на риск – психолог и/или
педагогически съветник, социален работник,
а при необходимост – помощник на учителя и
медиатор от общността на детето или ученика;
6. при изявени дарби и способности в
различни области – учител/учители и специалисти съобразно изявените дарби и способности на детето или ученика, а при необходимост – педагогически съветник и/или
психолог;
7. при хронични заболявания – психолог и/
или педагогически съветник, а при необходимост – лекар или друг медицински специалист.
Чл. 111. (1) Ресурсен учител се осигурява
на всяко дете или ученик със специални образователни потребности, което се нуждае от
допълнителна подкрепа за личностно развитие,
въз основа на оценката на индивидуалните
му потребности.
(2) Броят на ресурсните учители в детската градина и в 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
и учениците и спецификата на уврежданията
или нарушенията им.
(4) Ресурсният учител може да работи като
специалист с общ профил, подпомагащ всички групи деца и/или ученици със специални
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образователни потребности, и като профилиран, подпомагащ определена група деца и/
или ученици с еднакви по вид увреждания
или нарушения.
Чл. 112. Логопед се осигурява на дете или
ученик с идентифицирани потребности от логопедична рехабилитационна работа и терапия
въз основа на оценката на индивидуалните
му потребности.
Чл. 113. Психолог се осигурява на дете
или ученик с идентифицирани потребности
от психологическа подкрепа и терапия въз
основа на оценката на индивидуалните му
потребности.
Чл. 114. (1) Помощник на у чител я се
осигурява при повече от 3 деца или ученици
със специални образователни потребности в
групата в детската градина или в паралелката
в училището и/или когато децата и учениците
със специални образователни потребности в
групата или в паралелката 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 може да бъде
лице с висше образование, включително с
професионална квалификация „учител“, или
лице със средно образование. Той 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 у ченици със специа лни 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;
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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. 115. (1) Социалният работник осигурява
осъществяването на социално-педагогическата
работа в детската градина или в училището
и изпълнява функцията на медиатор между
семейството на детето или ученика, обкръжението на детето или ученика и детската
градина или училището.
(2) За осъществяването на социално-педагогическата работа в детската градина и
училището социалният работник:
1. събира информация за социалната история на детето или ученика, необходима
за оценката на потребностите на детето или
ученика и за създаване на по-добра образователна среда;
2. установява и поддържа взаимодействието
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;
3. подпомага формулирането на цели, специфични за всеки елемент от подкрепящата
среда на детето или ученика, и проследява
взаимодействието на детето или ученика и
неговото обкръжение;
4. осъществява срещи с родителите, представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата, и свързва семейството
с наличните ресурси в общността; реализира
сътрудничество със служби, институции и услуги в общността за създаване на граждански
модели на поведение у деца и възрастни и за
изграждане на благоприятна семейна среда.
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Чл. 116. (1) Детската градина, училището и
центърът за подкрепа за личностно развитие
осигуряват възможност за гъвкава и динамична организация на средата според различните
потребности на децата и учениците с цел
по-лесна адаптация и оптимална степен на
развитие на техния потенциал, способности
и постигане на образователните цели.
(2) Регионалните центрове за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование
предоставят информация и подкрепа при
организирането на подкрепящата среда в
детските градини и училищата, включително
по отношение на ергономичността на стаите
на групите в детските градини и на класните
стаи в училищата.
Чл. 117. (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, които имат за
цел да подпомогнат цялостното развитие на
децата и учениците със сензорни увреждания.
(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. 118. (1) 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.
(2) Учебните програми по специалните
учебни предмети за деца и ученици с увреден
слух са насочени към практическото овладяване на езика и се изпълняват в индивидуална
или в групова форма на работа, както и в
часовете по различни учебни предмети от
учител – специален педагог на деца с увреден
слух (рехабилитатор на слуха и говора).
(3) Чрез учебните програми по ал. 1 и 2
се постига:
1. стимулиране на речевото и езиковото развитие за целите на обучението и общуването;
2. формиране на комуникативни способности и потребност от речево общуване;
3. изграждане на умения за използване на
остатъчния слух и за развитие на слуховото
внимание и слуховото възприятие;
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4. формиране на умения за полисензорно
възприемане на чужда реч;
5. развитие на психичните процеси;
6. осигуряване на необходимите условия за
създаване и развитие на умения, интереси и
усъвършенстване на способностите.
Чл. 119. (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 в
групова форма на работа, както и в часовете
по различни учебни предмети от учител на
ученици с нарушено зрение.
Чл. 120. 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 по чл. 35 и в училищата
по чл. 38 и 39 ЗПУО.
Чл. 121. При обучението на деца и ученици
с комплексни физически увреждания детската
градина, училището и центърът за подкрепа
за личностно развитие, включително центърът за специална образователна подкрепа,
осигуряват при необходимост използването
на помагащи технологии чрез устройства за
проследяване на погледа и специализиран софтуер за използването им, суичове, софтуер за
управление на компютър с глас, алтернативни
клавиатури и мишки и други за подпомагане
на цялостното развитие на децата и учениците
с физически увреждания.
Чл. 122. При обучението на деца и ученици
с емоционално-поведенчески и комуникативни проблеми се прилагат методи и подходи,
насочени към овладяването на полезни и
социални умения, в индивидуална или в групова форма на работа, както и по време на
обучението в часовете по различни учебни
предмети, в зависимост от индивидуалните
им учебни програми.
Чл. 123. 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. 124. (1) Директорът на детската градина
или училището назначава ресурсен учител за
дългосрочна допълнителна подкрепа на до 3
деца и ученици със специални образователни
потребности в групата или паралелката.
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(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 регионален
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, от център за подкрепа
за личностно развитие, от Държавния логопедичен център или 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 регионални 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. 125. Ресурсното подпомагане на деца и
ученици с увреден слух и с нарушено зрение
може да се осигури и предостави от специалните училища за обучение и подкрепа
на ученици със сензорни увреждания чрез
създаването на мобилен екип (рехабилитатори на слуха и говора и учители на деца
с нарушено зрение), който да съдейства на
регионалния екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности при оценката на
образователните потребности на тези деца и
ученици, както и на екипите за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
със сензорни увреждания в детските градини
и училищата.
Чл. 126. (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/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
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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.
Чл. 127. Ресурсното подпомагане се осъществява съвместно между учителите в групата
в детската градина/учителите на ученика и
ресурсния учител, както и между тях и помощника на учителя, ако това е планирано
в плана за подкрепа.
Чл. 128. Ресурсното подпомагане може да се
преустанови 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, представителя на детето или лицето, което полага
грижи за детето или ученика със специални
образователни потребности.
Чл. 129. (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 на общинския
съвет 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 чрез 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
списък-образец № 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 септем-
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ври, директорът на детската градина или
училището извършва промени в утвърдения
списък-образец, като въвежда информацията
по ал. 4 в срок до 1 декември.
(6) Информацията по ал. 4 и 5 се предоставя на съответното регионално управление
на образованието.
Чл. 130. (1) Допълнителна подкрепа за лич
ностно 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 Националния дворец на
децата, в детски градини и в училища.
(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.
(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,
т ех нолог и и т е, изк ус т вата и спор та и с е
осъществява съгласно план за подкрепа, в
който се определя и броят на часовете за
допълнителна индивидуална работа.
Чл. 131. (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 координиращия
екип по чл. 7 в институцията, от която детето или ученикът се отписва, при пълно
сътрудничество с координиращия екип в
институцията, в която детето или ученикът
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се записва, и с участието на родителя, представителя на детето или лицето, което полага
грижи за детето.
(3) В случаите по ал. 2 родителят, представителят на детето или лицето, което полага
грижи за детето, сътрудничи на екипа за
подкрепа за личностно развитие на детето
или ученика и при необходимост подпомага
учителите за адаптирането и приобщаването
на детето или ученика в образователната среда, включително в групата в детската градина
или в паралелката в училището.
(4) При прехода на детето или ученика
от една институция в системата на пред
училищното и училищното образование в
друга родителят, представителят на детето
или лицето, което полага грижи за детето,
предоставя на координиращия екип по чл. 7 в
институцията, в която се записва детето или
ученикът, актуална информация за състоянието му, включително актуални медицински
документи при наличие на такива, както и
други документи с цел извършване на оценка
на индивидуалните потребности от екипа за
подкрепа за личностно развитие и за осигуряване на необходимата допълнителна подкрепа
в детската градина или училището.
(5) Координиращите екипи по чл. 2 при
преходите на децата и учениците между институциите в системата на предучилищното
и училищното образование си предоставят
плана за подкрепа и документите на детето
или ученика, които имат отношение към
подкрепата за личностно развитие, и предлагат на директора на институцията, в която
детето или ученикът се записва, да осигури
необходимите ресурси за адаптиране на детето
или ученика в новата образователна среда.
Раздел III
Екип за подкрепа за личностно развитие на
детето или ученика
Чл. 132. (1) Екипът за подкрепа за личност
но 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 – рехабилитатор на слуха и говора,
учител на деца с нарушено зрение, учители в
групата в детската градина/класен ръководител, учители, които преподават на ученика. В
екипа може да се включват представители на
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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, представителят
на детето или лицето, което полага грижи за
детето, 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 работи целогодишно,
като провежда общите си срещи по предварително изготвен график, който включва
не по-малко от две заседания месечно. При
възникнала необходимост заседание може
да се провежда и извън определения график.
(6) Ръководителят на екипа по ал. 1 не покъсно от 7 дни преди датата на провеждане
на заседанието отправя покана за участие на
родителя, на представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, за всяко
заседание на екипа, а когато е необходимо – и
на представителя на съответната институция
по ал. 4.
(7) В случай на възникнала необходимост от
провеждане на заседание извън предварително
определения график срокът за отправяне на
поканата може да е по-кратък, но не повече
от два дни преди датата на заседанието.
(8) Заседанията на екипа са редовни, когато присъстват всички членове. Решенията
се вземат с пълно мнозинство.
(9) За всяко заседание на екипа за подкрепа
за личностно развитие се води протокол от
определен от ръководителя на екипа специалист, който се подписва от ръководителя
и от членовете на екипа. Към протокола се
прилагат писмените доклади на членовете
на екипа.
(10) Родителят, представителят на детето
или лицето, което полага грижи за детето,
писмено изразява съгласието или несъгласието
си с оценката на индивидуалните потребности
в протокола и с решението за предложената
допълнителна подкрепа за личностно развитие
на детето или ученика.
Чл. 133. (1) Екипът за подкрепа за лич
нос т но разви т ие на дет ет о и л и у чен и ка
осъществява работата с дете и ученик по
конкретен случай. За конкретни дейности от
плана за подкрепа при необходимост могат
да се привличат 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:
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1. осигурява 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, включително от
изследвания и консултации при наличие на
такива, и извършва наблюдение на детето или
ученика в естествената му среда във връзка
с провеждането на оценката;
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 о т извършванет о на
оценката на индивидуалните потребности
разработва индивидуални учебни планове и
индивидуални учебни програми за ученици
със специални образователни потребности
и множество увреждания; в случай че учениците се обучават в центрове за специална
образователна подкрепа, индивидуа лните
учебни планове и програми се разработват
в сътрудничество с координиращите екипи
в центровете за специална образователна
подкрепа; при изготвянето на индивидуални
учебни планове и програми на ученици със
сензорни и множество увреждания може да
участват и специалисти от специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със
сензорни увреждания;
8. проследява напредъка в развитието на
детето или ученика на всеки три месеца от
учебното време през учебната година и при
необходимост внася промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми
след информирано писмено съгласие на родителя, представителя на детето или лицето,
което полага грижи за детето;
9. работи с децата и учениците, с учителите, с родителите, с представителите на
децата или с лицата, които полагат грижи за
децата, за изпълнение на дейностите в плана
за подкрепа;
10. извършва консултативна дейност с децата и учениците, с учителите, с родителите,
с представителите на децата или с лицата,
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които полагат грижи за децата, свързана с
изпълнението на индивидуалните у чебни
програми;
11. извършва консултативна дейност с
всички деца или ученици в групата в детската
градина/в паралелката в училището, с учителите и с родителите, представителите на
децата или с лицата, които полагат грижи за
децата, за приемане и приобщаване на децата
и учениците със специални образователни
потребности в общността на детската градина
или на училището;
12. провежда екипни срещи заедно с учителите и с другите педагогически специалисти
в детската градина и училището, свързани с
изпълнението на плановете за подкрепа;
13. коорд и н и ра вза и модейс т вие т о с ъс
социалния работник, водещ на случай от
съответния отдел за закрила на детето – за
деца и ученици в риск;
14. координира взаимодействието със съответните специалисти от лечебни заведения – за
деца и ученици с хронични заболявания;
15. изготвя доклади до директора на детската градина или училището, съответно в
7-дневен срок след края на първия учебен срок
и в 10-дневен срок след края на втория учебен
срок на учебната година, съдържащ оценка
на развитието на детето или ученика, на постигнатите цели и резултатите от обучението,
на използваните специални педагогически
средства и методи на работа, на изпълнението
на плана за подкрепа на детето или ученика.
Чл. 134. Всеки специалист от състава на
екипа за подкрепа за личностно развитие
на конкретно дете или ученик, определен в
чл. 132, ал. 2, може да участва в повече от
един екип.
Чл. 135. 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 3-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. 136. 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.
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Раздел IV
Регионален екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности
Чл. 137. 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. 138. (1) Регионалният екип по чл. 137
се назначава 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) Съставът на регионалния екип включва
ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди, включително от Държавния логопедичен център,
представител на регионалното управление на
образованието и други специалисти при необходимост, според индивидуалните потребности
на децата и учениците – рехабилитатори на
слуха и говора, учители на деца с нарушено
зрение, включително от специалните училища за ученици с увреден слух и с нарушено
зрение, ерготерапевт. Ръководител на екипа
е представителят на съответното регионално
управление на образованието.
Чл. 139. (1) За изпълнение на функцията
по чл. 190, ал. 3, т. 1 ЗПУО в 7-дневен срок
от получаване на протоколите на екипите за
подкрепа за личностно развитие в детските
градини и училищата 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 образователните потребности на
детето или ученика и се запознава с основанията за нейното извършване;
2. запознава се с документите във връзка
с извършената оценка на индивидуалните
потребности на детето или ученика;
3. при необходимост провежда събеседване с родителя, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето, и
извършва наблюдение на детето или ученика
със специални образователни потребности в
естествената му среда;
4. отправя препорък и към ек ипите за
подкрепа за личностно развитие във връзка
с допълнителната подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специ-
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ални образователни потребности, в случай
че направи предложение за одобряване на
предоставянето є.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват в
срок до 14 дни от издаването на заповедта на
директора на регионалния център за подкрепа
на процеса на приобщаващото образование
за определяне на мобилната група.
(3) В срок до два дни от извършването на
дейностите по ал. 1 мобилната група изготвя
доклад, който обсъжда с регионалния екип за
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности. В срок до два дни от обсъждането
регионалният екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални образователни потребности предлага с
доклад до 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 на децата
и учениците със специални образователни
потребности.
(4) В срок до 5 дни от получаването на
доклада 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 предложението за
предоставяне на допълнителната подкрепа
на децата и учениците със специални образователни потребности, за което писмено
уведомява директора на детската градина
или училището.
Чл. 140. (1) За изпълнение на функцията
по чл. 190, ал. 3, т. 2 ЗПУО в 7-дневен срок
от получаването на заявлението по чл. 136
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 със специални
образователни потребности.
(2) В срок до два дни от извършването на
оценката по ал. 1 мобилната група изготвя
доклад до регионалния екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности за
приемане на оценката. В срок до два дни от
приемането на оценката регионалният екип
за подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците със специални образователни
потребности предлага с доклад до директора на регионалния център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование да
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одобри или да не одобри предоставянето на
допълнителна подкрепа на детето или ученика
със специални образователни потребности.
(3) В срок до 5 дни от 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.
Чл. 141. (1) За изпълнение на функцията
по чл. 190, ал. 3, т. 3 ЗПУО в 7-дневен срок
от получаването на заявлението по чл. 77,
а л. 1 рег иона лни я т ек ип за подк репа за
личностно развитие на децата и учениците
с ъс спец иа л н и образоват ел н и по т ребно сти 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) В с рок до д ва д н и о т повт орната
оценка мобилната група изготвя доклад до
регионалния екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности за приемане на
оценката. В срок до два дни от приемането
на оценката регионалният екип за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности
предлага с доклад до 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 на детето или ученика със специални
образователни потребности.
(3) В срок до 5 дни от 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) Регионалният екип за подкрепа за лич
ностно 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.

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

(5) Ръководителят на регионалния екип за
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности задължително обсъжда с родителя,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, резултатите от повторната оценка и предлаганата допълнителна
подкрепа. Родителят, представителят на детето
или лицето, което полага грижи за детето,
изразява писмено съгласие или несъгласие за
предоставянето на допълнителна подкрепа.
Чл. 142. (1) Регионалният екип за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности
приема заявления на родители, представители
на децата или лицата, които полагат грижи
за децата, 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 заявленията по ал. 1 родителят,
представителят на детето или лицето, което
полага грижи за детето, 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 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 лич
ностно развитие на децата и учениците със
специални образователни потребности:
1. се запознава подробно с фактите и обстоятелствата и с всички документи, представени
от родителя, представителя на детето или
лицето, което полага грижи за детето;
2. извършва наблюдение на детето или ученика и при необходимост прилага подходящ
инструментариум за оценка;
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3. обсъжда с родителя, представителя на
детето или лицето, което полага грижи за
детето, 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 30-дневен срок от подаването на
заявлението по ал. 1 регионалният екип за
подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците със специални образователни потребности въз основа на извършената оценка
изготвя мотивирано становище за насочване
за обучение в специално училище за ученици
със сензорни увреждания или за възможността
за обучение в детска градина или в училище
по чл. 38 ЗПУО с конкретни препоръки за
обучението и за допълнителна 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 и обсъжда с родителя, представителя на детето или лицето,
което полага грижи за детето, оценката и
препоръките си.
(8) Решението за мястото на обучение на
детето или ученика се взема от родителя, от
представителя на детето или от лицето, което
полага грижи за детето.
Чл. 143. (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 постъпило
заявление от родителя, представителя на
детото или лицето, което полага грижи за
детето, когато здравословното състояние на
детето не позволява постъпване в първи клас.
(2) Решението за отлагане по ал. 1 се взема
в срок до 30 май 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, представителя
на детето или лицето, което полага грижи
за детето, и след извършено от регионалния
екип наблюдение на детето.
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(3) Оценката 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 лич
ностно развитие съобразно индивидуалните
му потребности.
(5) Решение за отлагане по обективни
п ри чини на за д ъ л ж и телно то обу чение 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, представителя на детето
или лицето, което полага грижи за детето, на
издаване на документ от компетентен орган
след 30 май, когато е необходим за отлагането
на детето от обучение, и други.
Чл. 144. (1) Регионалният екип за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности
информира родителите, представителите на
децата или лицата, които полагат грижи за
децата, за възможностите за продължаване
на образованието на ученици със специални
образователни потребности след завършени
съответно VII и X клас.
(2) Регионални ят екип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности
информ и ра роди т ели т е, п редстави т ели т е
на децата или лицата, които полагат грижи
за децата по ал. 1, за държавния и за допълнителния план-прием, за професиите и
специалностите, в които учениците със специални образователни потребности може да
продължат обучението си за придобиване на
професионална квалификация след завършени
съответно VII и X клас.
Чл. 145. (1) 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 в болници.
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(2) Регионални ят ек ип за подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците
със специални образователни потребности
извърш ва доп ъ л н и т ел на спец иа л изи ра на
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. 146. 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.
Чл. 147. (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 въз основа на оценка на
образователните потребности на детето или
ученика след заявено желание на родителя,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, по предложение на
екипа за подкрепа за личностно развитие
в детската градина или училището или на
регионалния екип за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците със специални
образователни потребности.
(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 училищата 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 є, както и видът є се определят в
правилника за устройството и дейността на
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, който се
утвърждава от министъра на образованието и
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науката. 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, работещи с деца и
ученици със специални образователни потребности.
(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.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ИН ДИВИ Д УА ЛНИ У ЧЕБНИ ПЛ А НОВЕ
И ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ Н А У ЧЕНИЦИ С ЪС СПЕЦИ А ЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И НА
УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Чл. 148. (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) В слу чай че за у ченици с изявени
дарби, които се обучават по индивидуален
учебен план в комбинирана форма 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. В индивидуалния учебен
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план на ученика се предвиждат часове за
дейностите за допълнителна подкрепа, които
се провеждат в съответната институция или
организация.
Чл. 149. (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,
повече или по всички учебни предмети, като
намаляването в основната степен на образование не може да е повече от 50 на сто, а в
средната степен на образование не може да е
повече от 70 на сто за всеки отделен учебен
предмет.
(3) Индивидуалният учебен план съдържа:
1. броя на учебните седмици по класове;
2. наименованията на учебните предмети и
седмичния брой часове по учебни предмети/
модули;
3. пояснителни бележки за отразяване на
особеностите по прилагането му.
(4) В пояснителните бележки към индивидуалния учебен план се определят:
1. мястото за провеждане на обучението – в
училище, в център за специална образователна
подкрепа, в домашни или в болнични условия;
2. календарният график на обучението по
дати и часове;
3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка и
оценка, когато има такива специфики.
(5) Индивидуалният учебен план се разработва за учебна година с изключение на
случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.
Чл. 150. (1) За обучението по всеки учебен
предмет от индивидуалния учебен план екипът
за подкрепа за личностно развитие на ученика
въз основа на оценката на индивидуалните
потребности на ученика разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава
от директора на училището.
(2) За обучението по всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план на ученик с умствена изостаналост и множество
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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, въз основа на
оценката на индивидуалните му потребности
разработва индивидуална учебна програма
в сътрудничество с координиращия екип в
центъра за специална образователна подкрепа. Програмата се утвърждава от директора
на училището.
(3) 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. п репоръчи т елно п роцен т но разп ределение 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.
(4) Индивидуалните учебни програми се
разработват в съответствие със следните основни принципи:
1. индивидуален и диференциран подход;
2. комплексно въздействие на планираните
дейности;
3. етапност на планираните дейности;
4. екипност при изпълнението на програмата;
5. приемственост и системност.
Чл. 151. 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, 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. 152. (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.
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(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 съвместно с екипите за
подкрепа за личностно развитие на учениците,
а в случай че учениците се обучават в център
за специална образователна подкрепа – от
координиращия екип на центъра съвместно с
учителите по съответните учебни предмети от
индивидуалните учебни планове на учениците.
Чл. 153. Родител ят, представител ят на
детето или лицето, което полага грижи за
детето, се запознава с индивидуалния учебен
план и индивидуалните учебни програми, като
му се предоставя копие от тях, и изразява
писмено съгласието или несъгласието си за
прилагането им.
Чл. 154. 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/ЛФК;
2. по специалните учебни предмети – зрително подпомагане, ориентиране и мобилност,
полезни умения и социални умения.
Чл. 155. 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. 156. (1) Индивидуалните учебни програми на учениците с нарушено зрение и
множество у вреж дани я се разработват в
съо т ветст вие с у чебно т о съд ържа ние 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 следните
рамкови изисквания:
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1. учебният предмет Български език и
литерат у ра развива у мени ята за общу ване – вербално и невербално, поставя основите за развитие на речта – устна, жестова
или символна; изучава се до 5 учебни часа
седмично;
2. учебният предмет Математика е пряко
свързан с овладяване на елементарни математически представи и понятия; изучава се
до 4 учебни часа седмично;
3. учебният предмет Околен свят формира
адекватни представи за природата и околната
среда; изучава се до два учебни часа седмично;
4. учебният предмет 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, възприемане на самия себе си и на
явленията в собствения и в обществения живот; изучава се до два учебни часа седмично;
5. учебният предмет Музика предоставя
възможност за формиране на умения за слушане на музика и стимулиране на позитивни
емоции и преживявания, развива метрорит
мичния усет; изучава се до 3 учебни часа
седмично;
6. учебният предмет Изобразително изкуство/Тактилно творчество е насочен към
провокиране на творческата активност, развиване на двигателната финомоторна ритмика и
създава умения за изразяване на естетически
преживявания и отношения; изучава се до 3
учебни часа седмично;
7. чрез учебния предмет Физическо възпитание и спорт/ЛФК се развиват умения за
координация на движенията, обследване на
пространството, активност при придвижване
и участие в колективни игри; изучава се до
3 учебни часа седмично.
Чл. 157. 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. 158. Общообразователната подготовка
се осъществява в хода на цялото училищно
обучение и обхваща следните адаптирани
за ученици с увреден слух и с множество
увреждания групи ключови компетентности:
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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. 159. (1) Индивидуалните учебни програми на учениците с увреден слух и с 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 следните
рамкови изисквания:
1. учебният предмет Български език и
литерат у ра развива у мени ята за общу ване – вербално и невербално, поставя основите за развитие на речта – устна, жестова
или символна; изучава се до 5 учебни часа
седмично;
2. учебният предмет Математика е пряко
свързан с овладяване на елементарни математически представи и понятия; изучава се
до 3 учебни часа седмично;
3. учебните предмети Околен свят и Човекът
и природата формират адекватни представи
за природата и околната среда; изучава се до
два учебни часа седмично;
4. учебният предмет Човекът и обществото
способства за установяване на отношение към
възприеманите социални явления и навици
на поведение и активно възпроизводство на
социалния опит в общуването и взаимодействието, съответстващи на обществените норми,
възприемане на самия себе си и на явленията
в собствения и в обществения живот; изучава
се до два учебни часа седмично;
5. учебният предмет Музика/жестова интерпретация на песни и ритъм предоставя
възможност за формиране на умения за възприемане на ритмови структури и стимулиране на позитивни емоции и преживявания;
изучава се до един учебен час седмично;
6. учебният предмет Изобразително изкуство е насочен към провокиране на творческата активност, развиване на двигателната
финомоторна ритмика и създава умения за
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изразяване на естетически преживявания и
отношения; изучава се до два учебни часа
седмично;
7. чрез учебния предмет Физическо възпитание и спорт/ЛФК се развиват умения за
координация на движенията, активност при
придвижване и участие в колективни игри;
изучава се до 3 учебни часа седмично;
8. учебният предмет Технологии и предприемачество развива умения за осъзнаване и
прилагане на технологиите в реалния живот;
изучава се до 3 учебни часа седмично.
Чл. 160. (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 у чилищния у чебен 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 задължителна норма
за преподавателска работа 21 часа седмично.
Чл. 161. (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.
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Чл. 162. (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, МАК АТОН, комуникация „ръка в
ръка“, Метода „Тадома“), Методика за оценка
на индивидуалните потребности на деца и
ученици с множество увреждания на МОН,
Методика за функционална оценка и работа
с деца с умствена изостаналост и аутистичен
спектър на развитие на МОН, Методика на
Татьозов, Методики „Манова-Томова“, Тест
„Бине-Терман“, Тест на Уекслър и др.
Чл. 163. 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. 164. 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. 165. (1) Индивидуалните учебни програми се разработват в съответствие с учебното съдържание по общообразователните
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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 следните
рамкови изисквания:
1. учебният предмет Български език и
литерат у ра развива у мени ята за общу ване – вербално и невербално, поставя основите
за развитие на речта – устна или символна;
изучава се до 5 учебни часа седмично;
2. учебните предмети Математика, Човекът
и природата, Биология и здравно образование,
Технологии и предприемачество са пряко
свързани с развиване на сензорни способности
и овладяване на сензорни еталони и елементарни математически представи и понятия;
учебният предмет Математика се изучава
до 3 учебни часа седмично, а останалите
предмети – до два учебни часа седмично;
3. учебните предмети Роден край, Околен свят, Човекът и обществото, История
и цивилизации, География и икономика и
Гражданско образование способстват за установяване на отношение към възприеманите
социални явления, за овладяване на 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,
за поставяне на основите на социалните и
гражданските компетентности; изучават се
до два учебни часа седмично;
4. учебните предмети Информатика, Информационни технологии и Компютърно моделиране са основополагащи за придобиване на
основни дигитални компетентности; изучават
се до два учебни часа седмично;
5. учебните предмети Изобразително изкуство и Музика предоставят възможности
за развиване на двигателната финомоторна
ритмика и метроритмичния усет, за изразяване на естетически преживявания и отношения, за стимулиране на позитивни емоции
и придобиването на културна компетентност
и умения за изразяване чрез творчество/
съпреживяване; изучават се до 3 учебни часа
седмично;
6. учебният предмет Технологии и пред
приемачество е насочен към придобиване на
практически личностни умения за самостоятелен и независим живот; изучава се до два
учебни часа седмично;
7. чрез учебния предмет Физическо възпитание и спорт/ЛФК се развиват умения за
координация на движенията, обследване на
пространството, активност при придвижване
и участие в колективни игри; изучава се до
3 учебни часа седмично;

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

8. чрез индивидуалните и груповите терапии
и рехабилитации се предоставя възможност
за индивидуална сензорна рехабилитация,
формиране на фонематичен слух, развитие
на говора, произношение, реч, фонематична
ритмика, обща и фина моторика, музикални
стимулации, психологическа и арттерапия,
предметна дейност и др.
Чл. 166. (1) Учебното време на у чениците 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 у чилищни я у чебен план, като
общият брой на учебните часове в раздел А
на индивидуалния учебен план не може да е
повече от 22 учебни часа седмично.
Чл. 167. (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 – от координиращия екип в центъра за
специална образователна подкрепа съвместно
с координиращия екип по чл. 7 в училището,
в което ученикът е записан.
Чл. 168. (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 учени-
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ка или координиращият екип в центъра за
специална образователна подкрепа използва
различни методи и подходи, методики за вербално и невербално оценяване (ПЕКС (PECS)
система, МАК АТОН, комуникация „ръка в
ръка“, Метода „Тадома“), Методика за оценка
на индивидуалните потребности на деца и
ученици с множество увреждания на МОН,
Методика за функционална оценка и работа
с деца с умствена изостаналост и аутистичен
спектър на развитие на МОН, Методика на
Татьозов, Методики „Манова-Томова“, Тест
„Бине-Терман“, Тест на Уекслър и др.
Г л а в а

п е т а

ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС
СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИАЛНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА
ОБУЧЕНИЕ И ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ
СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА
Раздел I
Условия и ред за постъпване и за организиране
на обучението на деца и ученици в специални
училища за обучение и подкрепа на ученици
със сензорни увреждания
Чл. 169. (1) Специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни
увреж дания – увреден слу х или нарушено
зрение, функционират като институции във
връзка и взаимодействие с другите институции в системата на предучилищното и училищното образование, със специализираните
институции за деца, със социалните услуги
в общността, с родителите, представителите
на децата или лицата, които полагат грижи
за децата, и с обществото.
(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 училища по чл. 38
и 39 ЗПУО;
3. ресурсно подпомагане на деца и ученици
със сензорни увреждания.
Чл. 170. Децата и учениците постъпват в
специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания при
условията и по реда на чл. 142.
Чл. 171. (1) Обучението на децата с нарушено зрение и на децата с увреден слух
от 0- до 6-годишна възраст се осъществява
съгласно държавния образователен стандарт
за предучилищното образование, стандарти
за ранно детско развитие, приети с Наредбата
по чл. 24, ал. 4 ЗПУО, и по индивидуални
прог рами за ранно въздействие и ранна
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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 у ченици с у вреден слу х,
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, в т.ч. адаптирани познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти на
брайлов шрифт;
7. 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. 172. 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 на уменията за самостоятелен
и независим живот;
4. партньорство между учителите по различните учебни предмети, както и между
учител – ученик и учител – родител;
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5. приложимост на програмите.
Чл. 173. (1) Учебната програма по специалния учебен предмет Индивидуална рехабилитация на слуха и говора е насочена към:
1. прилагане 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 специалния учебен предмет 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 прилагане 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 специалния учебен
предмет 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;
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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 на общия процес на развитие на речта и комуникация на глухото дете
в среда на чуващи.
(4) Учебната програма по специалния учебен
предмет 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 прог рама по специа лни я
учебен предмет Музикални стимулации е
насочена към:
1. създаване на м узика лно-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 на 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 ученици
с увреден слух;
14. формиране на умения за разграничаване
на различни ритъмни структури.
(6) Учебната програма по специалния учебен предмет Развитие на речта и произношение
е насочена към:
1. работа върху произношение на звуковете;
2. работа върху смислово свързани речеви
единици;
3. работа върх у текст – самостоятелно
създаване на продукция от детето.
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(7) Учебната прог рама по специа лни я
учебен 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 речникови я фон д и
обучение по словесна реч като средство за
общуване и развитие на мисленето;
4. преход от нагледно-образно и нагледнодействено 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. 174. (1) Учебната програма по специалния учебен предмет Зрително подпомагане
е насочена към:
1. формиране на елементарни зрителни
умения;
2. формиране на зрителни умения върху
мултисензорна основа;
3. обу чение за използване на оптични
средства.
(2) Учебната прог рама по специа лни я
учебен предмет 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 специалния учебен предмет Полезни умения е насочена към:
1. формиране на общопознавателни умения;
2. формиране на всекидневни умения;
3. формиране на социални умения.
Чл. 175. (1) В специалните училища за ученици с увреден слух и за ученици с нарушено
зрение може да се разкриват яслени групи
по изключение, както и да се организира и
провежда предучилищно образование при
спазване на изискванията на наредбата по
чл. 34, ал. 2 от Закона за здравето и на наредбата по чл. 118, ал. 4 от Закона за здравето.
(2) Организацията на преду чилищното
образование в специалните училища по ал. 1
включва:
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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
по чл. 35 ЗПУО и в училища по чл. 38 и 39
ЗПУО, може да се осигуряват от съответното
специално училище – за ученици с увреден слух
или за ученици с нарушено зрение. Те могат
да са 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) 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 групите и паралелките
е от 4 до 6.
Чл. 176. (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;
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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 по-висока
зрителна острота 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
по чл. 35 ЗПУО и в училищата по чл. 38 и
чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3 ЗПУО.
(3) Работата с децата и учениците с нарушено зрение 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 нарушено зрение,
съгласуван с директора на детската градина
или на училището, в което се обучават децата
и учениците с нарушено зрение.
Чл. 177. (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.
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(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 по чл. 35 ЗПУО и в
училищата по чл. 38 и чл. 39, ал. 2, т. 1 – 3
ЗПУО – 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. 178. (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. 179. (1) За ресурсното подпомагане на
децата и учениците с нарушено зрение или
с увреден слух в детските градини по чл. 35
ЗПУО и в училищата по чл. 38 и чл. 39, ал. 2,
т. 1 – 3 ЗПУО специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни
увреждания 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 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;
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6. консултации на деца и ученици с нарушено зрение или с увреден слух и на родители,
представители на децата или лица, които
полагат грижи за децата;
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 първо
степенния 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. 180. (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,
представители на децата или с лица, които
полагат грижи за децата;
3. провеждане на пробна рехабилитация
за деца и ученици с увреден слух, които не
се обучават в специални училища, в периода
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от 1 до 15 септември и от 15 до 30 юни на
всяка учебна година;
4. прилагане на основни процеду ри 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. провеж дане 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 две 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 корекционно-рехабилитационна дейност по вид на нарушението и степен
на образование;
4. разработване на програми за участие на
родителя, представителя на детето или лицето,
което полага грижи за детето, в корекционнорехабилитационния процес и предоставяне на
информация за индивидуалното развитие на
детето или ученика;
5. подбиране на адекватни методи, средства,
материали и инструментариум за осъществяване 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;
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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, представителя
на детето или лицето, което полага грижи за
детето, със същността на слуховите увреждания, както и с организацията на корекционно-рехабилитационния процес;
2. консултиране на родителя, представителя
на детето или лицето, което полага грижи за
детето, за използването на различни подходи
за преодоляване на последиците от слуховото
увреждане;
3. мотивиране на родителя, представителя
на детето или лицето, което полага грижи за
детето, за активно включване в корекционнорехабилитационния 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.
Раздел II
Условия и ред за организиране на обучението
на деца и ученици със специални образова
телни потребности в паралелки и групи в
центрове за специална образователна подкрепа
Чл. 181. Центровете за специална образователна подкрепа функционират във връзка
и взаимодействие с другите институции в
системата на предучилищното и училищното образование, със специа лизираните
институции за деца, със социалните услуги
в общността, с родителите, представителите
на децата или с лицата, които полагат грижи
за децата, и с обществото.
Чл. 182. (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 приобщава-
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щото 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, когато тази 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. 183. (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 координатор на екипа по ал. 1 се определя заместник-директор, 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) и н т елек т уа л но т о и позна ват ел но т о
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, представителите
на децата или лицата, които полагат грижи за
децата, с педагогическите и другите специалисти в центъра и с координиращите екипи
по чл. 7 в детските градини и в училищата за
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осигуряване на обучението и подкрепата на
децата и учениците със специални образователни потребности и за подпомагане на процеса на приобщаване на детето или ученика.
Чл. 184. 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. 185. (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,
представителите на децата или лицата, които полагат грижи за децата, да са активен
участник и партньор на центъра за специална
образователна подкрепа в процеса на обучение и рехабилитация на децата и учениците.
(3) Програмите включват:
1. представяне на принципите на приобщаващото образование;
2. запознаване с конкретни начини за
подкрепа на самоподготовката на детето или
ученика у дома;
3. 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;
4. придобиване на умения за подкрепа на
социалното включване на детето или ученика;
5. запознаване със специализирана литература, с различни материали за работа с
детето или ученика;
6. други теми, полезни за родителите,
представителите на децата или лицата, които
полагат грижи за децата.
Чл. 186. (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
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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 координиращия екип 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 от учители на детската
градина или училището, в което са записани, или от учители на центъра за специална
образователна подкрепа, когато децата и
учениците от социалната услуга са с увреждания, които възпрепятстват придвижването
им, след предвари телно съгласу ване със
съответната дирекция „Социално подпомагане“, на територията на която се предоставя
социалната услуга.
Чл. 187. (1) Изнесените паралелки и групи
на деца и ученици от детските градини и от
училищата по чл. 38 ЗПУО 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
по чл. 38 ЗПУО 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,
представителя на детето или лицето, което
полага грижи за детето, 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.
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(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. 188. (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 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. 189. (1) Оценяването на постиженията по индивидуалните у чебни 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 очак вани 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. 190. (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, екипи за подкрепа
за личностно развитие на деца и ученици в
детските градини и училищата, на родители,
на представители на децата или на лицата,
които полагат грижи за децата.
(2) Допълнителна подкрепа за личностно
развитие по ал. 1 се предоставя на деца и
ученици със специални образователни потребности след оценка и по предложение
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на екипа за подкрепа за личностно развитие
на детето или ученика в детската градина
или училището.
(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. 191. (1) Центърът за специална образователна подкрепа може да организира
и да предоставя допълнителна подкрепа за
личностно развитие и на деца и ученици със
специални образователни потребности, които
се обучават в детски градини по чл. 35 ЗПУО
и в училища по чл. 38 ЗПУО.
(2) Предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и
у чениците по а л. 1 се осъществява чрез
включването им в групи за терапевтични
и рехабилитационни дейности в центъра за
специална образователна подкрепа.
(3) Включването на децата и учениците
по ал. 1 в групи за терапевтични и рехабилитационни дейности се съгласува с първо
степенния разпоредител с бюджет на центъра
за специална образователна подкрепа.
Чл. 192. (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, но не 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 8.
(4) Индивидуалните терапевтични и рехабилитационни занятия на деца и ученици в
центъра за специална образователна подкрепа
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се определят въз основа на оценката на координиращия екип по чл. 183 и се планират
в плана за подкрепа.
Чл. 193. (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. 194. (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 по чл. 183 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) 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.
(4) 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, в която е
записано детето или ученикът, за издаване
на удостоверение за задъл ж ително пред
училищно образование, на удостоверение за
завършен клас или за удостоверяване в ученическата книжка на завършено обучение в
V, VI, VIII, IX и XI клас.
(5) Директорът на центъра за специална
образователна подкрепа в края на учебната година по предложение на координиращия екип
по чл. 183 изготвя доклад-оценка на всеки
ученик със специални образователни потребности, завършил съответно VІІ или Х клас,
за постигнатите резултати от обучението по
индивидуалните учебни програми.
(6) До 5 дни от края на втория учебен срок
на учебната година доклад-оценката по ал. 5
се предоставя на директора на училището,
в което е записан ученикът, за издаване на
удостоверение за завършен съответно VІІ
или Х клас. Удостоверението дава право на
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ученика да продължи обучението си в VІІІ,
съответно в ХІ клас, и на професионално
обучение.
(7) Директорът на центъра за специална
образователна подкрепа изготвя доклад-оценка
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 професиона лна
квалификация – по теория и практика на
професията, или до изпит за придобиване на
професионална квалификация – по теория и
практика на професията.
(8) 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 дис
праксия, 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.
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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.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В шестмесечен срок от влизането в
сила на тази наредба регионалните центрове
за подкрепа на процеса на приобщаващото
образование извършват оценка на образователните потребности на децата и учениците
със специални образователни потребности,
записани в помощни училища в съответната
област преди 1 август 2016 г., за възможността
за обучението им в центрове за специална
образователна подкрепа.
(2) В срок до 30 юни 2017 г. въз основа на
оценката по ал. 1 след заявено желание на
родителите, представителите на децата или
на лицата, които полагат грижи за децата,
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изразяват
становище за насочването на деца и ученици
със специални образователни потребности
за обучение в групи и паралелки в центрове
за специална образователна подкрепа през
учебната 2017/2018 г.
§ 3. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 7 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 7
от Закона за предучилищното и училищното
образование.
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Приложение
към чл. 30, ал. 1
Рамкови изисквания за разработване на план за обучение в център за подкрепа за личностно раз
витие 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“
Профил

Постоянни групи
І – ІV клас

V – VІІ клас

VІІІ – Х клас

ХІ – ХІІ клас

Брой седмици за обучение
30 – 32

30 – 34

30 – 36

30 – 36

Брой часове за обучение седмично
Природо-математически

2 – 4

2 – 6

2 – 6

2 – 6

Екология и опазване на околната среда

2 – 4

2 – 6

2 – 6

2 – 6

Приложно-технически

2 – 4

2 – 4

2 – 6

2 – 6

Селскостопански

2 – 4

2 – 4

2 – 6

2 – 6

Хуманитарно-обществен
2. Област „Изкуства“

2 – 4

2 – 4

2 – 6

2 – 6

Профил

Постоянни групи
І равнище

ІІ равнище

ІІІ равнище

Брой седмици за обучение
30 – 32

30 – 36

30 – 36

Брой часове за обучение седмично
Литературно творчество

2 – 4

2 – 6

4 – 6

Изобразително и приложно изкуство

2 – 4

2 – 6

4 – 6

Театрално изкуство

2 – 4

2 – 6

4 – 6

Танцово изкуство

2 – 4

2 – 6

4 – 6

Музикално изкуство

2 – 4

2 – 6

4 – 6

Кино и фотоизкуство
3. Област „Спорт“

2 – 4

2 – 6

4 – 6

Профил

Постоянни групи
І равнище

ІІ равнище

ІІІ равнище

Брой седмици за обучение
30 – 32

30 – 36

30 – 36

Брой часове за обучение седмично
Индивидуални спортове

3

4

4 – 6

Приложно-технически спортове

2 – 4

2 – 6

2 – 6

Колективни спортове

2 – 4

4

4 – 6

Отдих и туризъм

2 – 3

2 – 4

4 – 6

Игри

4

4

4 – 6

Кинезитерапия (ЛФК)

3

3

3
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ІV. Пояснителни бележки:
1. За деца се организират дейности, извън
подготовката им за у чилище 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 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2016 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 148 140 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2016 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з от
Закона за съдебната власт за третото тримесечие на 2016 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2016 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2016 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2016 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2016 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8861

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 4 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за социално подпо
магане, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет oт 1998 г. (обн., ДВ,
бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112
от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр.,
бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от
2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40
от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от
2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г.,
бр. 26 от 2009 г., бр. 27, 41, 43, 45 и 50 от 2010 г.,
бр. 63 от 2011 г., бр. 17 и 73 от 2013 г., бр. 55
от 2014 г. и бр. 63 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 думата „постоянен“ се заменя
с „настоящ“.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 8:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) до 16-годишна възраст, а ако учи – до
придобиване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст – 91 на сто от
ГМД;“
бб) буква „б“ се изменя така:
„б) от 5- до 16-годишна възраст, а ако
учи – до придобиване на средно образование,
но не повече от 20-годишна възраст, и е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия
за съответния месец или три и повече дни
отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование – 30 на сто от ГМД;“
вв) в буква „в“ числото „7“ се заменя с „5“;
гг) създава се нова буква „г“:
„г) от 16- до 18-годишна възраст, което не
учи и е регистрирано в дирекция „Бюро по
труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2 – 66 на
сто от ГМД;“
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дд) досегашната буква „г“ става буква „д“;
б) в т. 10, буква „б“ думите „или професионално образование“ се заличават.
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) За установяване на обстоятелствата
по ал. 3, т. 8, букви „а“, „б“ и „д“ дирекциите
„Социално подпомагане“ ползват информацията, получена на основание чл. 17, ал. 3, т. 2
и 8, ал. 4 и 5 от Правилника за прилагане на
Закона за семейни помощи за деца, приет с
Постановление № 139 на Министерския съвет
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и
доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 34 от 2009 г.,
бр. 27, 29 и 41 от 2010 г., бр. 7 от 2011 г., бр. 95
от 2012 г., бр. 73 от 2013 г., бр. 55 от 2014 г. и
бр. 32, 80 и 86 от 2015 г.).“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) При определяне на диференцирания
минимален доход за деца с предоставено убежище или международна закрила в Република
България се прилага разпоредбата на ал. 3,
т. 8, както следва:
1. за периода на участие в програми и
проекти, съдържащи мерки за интеграция на
чужденците в Република България – буква „а“;
2. след приключване на участието в програми и проекти, съдържащи мерки за интеграция
на чужденците в Република България, и за
деца, които не са били включени в тях – букви
„а“ – „г“ съобразно учебната заетост.“
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 5 се отменя.
2. В ал. 4, т. 6 думите „социално учебнопрофесионално заведение или специални училища“ се заменят със „социален учебно-професионален център или специално училище“.
3. Създава се нова ал. 9:
„(9) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за
лица, които са се регистрирали в дирекциите „Бюро по труда“ в 3-месечен срок от
прекратяване/приключване ползването на
социални услуги в общността от резидентен
тип и специализирани институции, които са
делегирани от държавата дейности.“
4. Досегашните ал. 9 и 10 стават съответно
ал. 10 и 11.
5. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
след думите „т. 6“ се добавя „и т. 6а“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. учащите се във висшите училища, както
и учениците от частните училища, с изключение на учащи се във висшите училища – хора
с увреждания, бременни жени и родители,
полагащи грижи за дете до тригодишна възраст или за дете с увреждане;“.
§ 5. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 6 след думите „независимо кога е
направен отказът“ се добавя „през последните
5 години“.
2. В ал. 7:
а) в т. 3 след думата „увреждания“ се поставя
запетая и се добавя „включително в процедура
на преосвидетелстване до издаване на ново
експертно решение на ТЕЛК, удостоверено с
входящ номер на документите, подадени по
чл. 56, ал. 1 от Правилника за устройството
и организацията на работа на органите на
медицинската експертиза и на регионалните
картотеки на медицинските експертизи, приет
с Постановление № 83 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 5 от 2011 г. и бр. 55 от 2014 г.), или
с уведомително писмо от съответната Регионална картотека на медицинската експертиза“
и се поставя запетая;
б) точка 7 се изменя така:
„7. лица с предоставен статут на бежанец
или хуманитарен статут за периода на участие в програми и проекти, съдържащи мерки
за интеграция на чужденците в Република
България;“
в) създава се т. 9:
„9. лицата, включени в курсове за обучение, квалификация и преквалификация чрез
дирекции „Бюро по труда“ – за времето на
обучение.“
§ 6. В чл. 14, ал. 1, т. 4 думите „самотни
родители“ се заменят с „родител, отглеждащ
сам дете/деца“.
§ 7. В чл. 16а, ал. 2 думите „закупуване на
формуляри и заплащане на таксата за издаване на лична карта, за снимки“ се заменят
със „заплащане на нормативноопределените
разходи и такси за издаване на личната карта“.
§ 8. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 след думата „тях“ се поставя запетая и думите „и техните придружители“ се
заменят с „техните придружители и донори“.
2. В ал. 2 думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление-декларация“.
3. В ал. 3 думата „молба-декларацията“ се
заменя със „заявление-декларацията“.
4. В ал. 4 думите „въз основа на Наредбата
за служебните командировки и специализации
в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80
и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от
2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г.,
бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105
и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57
от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.)“ се заменят със
„съгласно приложение № 2 към Наредбата за
служебните командировки и специализации
в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 20 04 г.; изм. и доп.,
бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г.,
бр. 2 от 2006 г., 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от
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2008 г., бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19,
105 и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и
57 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.)“.
§ 9. В чл. 19, ал. 2 след думата „водачи“
се добавя „и асистенти“.
§ 10. В чл. 20, ал. 1 думата „молба“ се
заменя със „заявление-декларация със свободен текст“.
§ 11. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Социалните помощи се отпускат въз
основа на заявление-декларация по образец
съгласно приложение № 1, подадено от пълнолетно лице по настоящ адрес до дирекция
„Социално подпомагане“, и след представяне
на лична карта или личен паспорт на всеки
член от семейството (за справка).“
2. В ал. 2 думата „молбата-декларация“ се
заменя със „заявление-декларация“.
3. В ал. 3 думата „молбата“ се заменя със
„заявление-декларацията“.
4. В ал. 4 думата „молбата-декларация“ се
заменя със „заявление-декларацията“.
5. В ал. 5 думата „молба-декларация“ се
заменя със „заявление-декларация“.
6. Създава се ал. 8:
„(8) В случаите, когато е прието заявление-декларация с нередовни или липсващи
документи, на лицето се дава 14-дневен срок
за отстраняване на допуснатите нередовности
или за представяне на липсващите документи.“
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молбата-декларация“ се
заменя със „заявление-декларацията“.
2. В ал. 2 думата „постоянен“ се заменя
с „настоящ“.
3. В ал. 7 думите „препоръка за насочване
към ползване на социални услуги и стартиране
на процедура по чл. 40, ал. 4“ се заменят с
„предложение за оценка на потребностите от
подкрепа по реда на чл. 16, ал. 5 от Закона за
социално подпомагане, ако това е необходимо“.
§ 13. В чл. 31, ал. 1 думата „молбата“ се
заменя със „заявление-декларацията“.
§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 думите „спира или възобновява“ се заменят със „спира, възобновява или
прекратява“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Месечните помощи се изменят, спират,
възобновяват или прекратяват считано от 1-во
число на месеца, следващ месеца на настъпване на съответната промяна, с изключение
на случаите по ал. 2, т. 1 и чл. 12, ал. 5.“
§ 15. В чл. 35а, ал. 2 думите „Длъжностното лице, извършило проверката по ал. 1,
съставя“ се заменят с „Длъжностните лица,
извършили проверката по ал. 1, съставят“.
§ 16. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Социални услуги, които се предоставят
в общността, са:
1. социални услуги в домашна среда:
а) личен асистент;
б) социален асистент;
в) домашен помощник;
г) домашен социален патронаж;
2. дневен център:
а) дневен център за деца и/или младежи
с увреждания;
б) дневен център за пълнолетни лица с
увреждания;
в) дневен център за деца и/или младежи
с тежки множествени увреждания;
г) дневен център за пълнолетни лица с
тежки множествени увреждания;
д) дневен център за пълнолетни лица с
увреждания – седмична грижа;
е) дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа;
ж) дневен център за стари хора;
3. център за социална рехабилитация и
интеграция;
4. социални услуги от резидентен тип:
а) център за настаняване от семеен тип:
аа) център за настаняване от семеен тип
за деца без увреждания;
бб) център за настаняване от семеен тип
за деца с увреждания;
вв) център за настаняване от семеен тип
за младежи с увреждания;
гг) център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с психични разстройства;
дд) център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с деменция;
ее) център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с физически увреждания;
жж) център за настаняване от семеен тип
за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
зз) център за настаняване от семеен тип
за стари хора;
б) център за временно настаняване;
в) кризисен център;
г) преходно жилище;
д) наблюдавано жилище;
е) защитено жилище:
аа) защитено жилище за лица с психични
разстройства;
бб) защитено жилище за лица с умствена
изостаналост;
вв) защитено жилище за лица с физически
увреждания;
5. приют;
6. социален учебно-професионален център;
7. звено „Майка и бебе“;
8. център за обществена подкрепа;
9. център за работа с деца на улицата;
10. приемна грижа;
11. обществени трапезарии.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:
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1. дом за деца, лишени от родителска грижа;
2. дом за пълнолетни лица с увреждания:
а) дом за пълнолетни лица с умствена
изостаналост;
б) дом за пълнолетни лица с психични
разстройства;
в) дом за пълнолетни лица с физически
увреждания;
г) дом за пълнолетни лица със сетивни
нарушения;
д) дом за пълнолетни лица с деменция;
3. дом за стари хора.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. В ал. 7 думата „методики“ се заменя с
„методически ръководства“.
§ 17. В чл. 36б се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 след думата „равнище“ се добавя
„за следващата календарна година“.
2. В ал. 5 след думата „предоставя“ се
добавя „по електронен път“.
§ 18. В чл. 36в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думата „вида“ се поставя запетая и се добавя „местоположението“.
2. В ал. 3, т. 1 след думата „вида“ се поставя запетая и се добавя „местоположението“.
3. В ал. 4 думата „вида“ се заменя с „местоположението“.
4. В ал. 6 думите „повече от 6“ се заменят
с „от три“.
5. Създава се нова ал. 7:
„(7) При констатирана липса на потребители в социална услуга, когато е делегирана
от държавата дейност, за период 3 месеца,
изпълнителният директор на Агенцията за
социално подпомагане разрешава закриването
є по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално
подпомагане.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „по ал. 1, 3 или 6“ се заменят с „по
ал. 1, 3, 6 или 7“, а след думата „вида“ се поставя запетая и се добавя „местоположението“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
числото „5“ се заменя с „8“.
8. Създават се ал. 10 – 12:
„(10) В случаите, когато общината не разполага с необходимата материална база за
откриване на социална услуга, делегирана от
държавата дейност, но планира да приложи
разпоредбата на чл. 18а, ал. 11 от Закона за
социално подпомагане, към предложението
по ал. 1 не се прилагат документите по ал. 3,
т. 2, а се прилага мотивирано решение на
общинския съвет за начина на осигуряване
на материалната база за предоставянето на
услугата и осигуряването на конкуренция при
обявяването на конкурс по реда на чл. 37.
(11) В случай че до три месеца от откриването при условията на ал. 10 на социалната
услуга, делегирана от държавата дейност, не
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е осигурена материалната база, необходима
за нейното предоставяне, услугата се закрива
със заповед на изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане.
(12) Финансиране от държавния бюджет
на социална услуга, делегирана от държавата
дейност, открита при условията на ал. 10, се
осигурява от датата на сключване на договора
по чл. 39а.“
§ 19. В чл. 39а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кметът на общината предоставя копие на договора по ал. 1 на Агенцията за
социално подпомагане в 7-дневен срок от
сключването му.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Срокът на договора по ал. 1 не може
да е по-кратък от две години и по-дълъг от
5 години.“
§ 20. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. (1) Лицата, които желаят да ползват
социални услуги, подават писмено заявление
по настоящия си адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа
и индивидуален план за подкрепа съответно:
1. до директора на дирекция „Социално
подпомагане“ – за социалните услуги, които
са делегирани от държавата дейности;
2. до кмета на общината – за социалните
услуги, които са местни дейности;
3. до органа на управление, когато доставчикът на социалните услуги е лице по чл. 18,
ал. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК
или медицински протокол на ЛКК, ако има
такива, документ за самоличност – за справка, като при необходимост органите по ал. 1
могат да изискват и други документи.
(3) В случай че лицето, което желае да
ползва социални услуги, е пълнолетно лице,
поставено под запрещение, към заявлението
по ал. 1 се прилагат и:
1. копие от съдебното решение за поставяне
под запрещение;
2. копие от удостоверение от органа по
настойничеството и попечителството за учредяване на настойничество/попечителство;
3. становище на попечителя/настойника
на лицето.
(4) Когато лицето по ал. 3 не може да предостави становището по ал. 3, т. 3, органите,
до които е отправено заявлението, го изискват
от попечителя/настойника.
(5) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ организира подготовката на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и индивидуален план за подкрепа
на лицето от мултидисциплинарен екип, като
в срок до три работни дни от подаването на
заявлението по ал. 1, т. 1 издава направление
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за изготвяне на оценката и плана. В направлението задължително се посочва водещият
социален работник по случая.
(6) Оценката и планът по ал. 5 се разработват от мултидисциплинарен екип от социална услуга по чл. 36, ал. 2, т. 2, 3 или 8,
делегирана от държавата дейност, чийто състав
се определя от ръководителя на социалната
услуга и включва:
1. не по-малко от двама специалисти (психолог, педагог/специален педагог, медицински
специалист, социален работник, рехабилитатор и др.), определени, в зависимост от
случая, от ръководителя на социална услуга
по чл. 36, ал. 2, т. 2, 3 или 8, делегирана от
държавата дейност, по настоящия адрес на
лицето или най-близкото до него населено
място;
2. водещ социален работник, определен
от директора на дирекция „Социално подпомагане“.
(7) Кметът на общината организира подготовката на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа и индивидуален план
за подкрепа на лицето, като в срок до три
работни дни от подаването на заявлението
по ал. 1, т. 2 сформира мултидисциплинарен екип от специалисти (психолог, педагог/
специален педагог, медицински специалист,
социален работник, рехабилитатор и др.) за
социална услуга по чл. 36, ал. 2, т. 2, 3 или
8, местна дейност.
(8) Когато заявлението е подадено до лице
по ал. 1, т. 3, органът на управление е длъжен
в срока по ал. 5 да организира разработването
на индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и индивидуален план за подкрепа
на лицето от м ултидисциплинарен ек ип,
включващ специалисти от управляваната от
органа услуга.
(9) Оценката и планът се преразглеждат
и актуализират при необходимост, но не покъсно от 12 месеца от изготвянето им, освен
в случаите, когато лицето е прекратило ползването на услуга преди изтичането на този
срок. В случаите, когато лицето е вписано в
регистъра на чакащите за настаняване/ползване на социална услуга, оценката и планът
се актуализират непосредствено преди настаняването/ползването на социалната услуга.
(10) За предоставянето на социални услуги
за деца се прилагат разпоредбите на Закона
за закрила детето и на Правилника за прилагането му относно оценката на случай и
разработването на план за действие за детето.
По предложение на социалния работник по
чл. 14 от Правилника за прилагане на Закона
за закрила на детето, приет с Постановление
№ 153 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 от
2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93 от 2006 г.,
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бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г. и бр. 68 от
2012 г.), при подготовката на оценката и на
плана се прилагат ал. 5 и 6 и чл. 40а.“
§ 21. Член 40а се изменя така:
„Чл. 40а. (1) Мултидисциплинарният екип
по чл. 40 изготвя оценката и плана в срок до
15 работни дни от подаването на заявлението
по чл. 40, ал. 1, като:
1. извършва социално проучване на лицето
и неговата семейна/домашна среда;
2. извършва посещение в дома на лицето
или на мястото, в което пребивава;
3. провежда срещи с лицето и неговите
роднини и/или близки;
4. провежда консултация с личния лекар/
лекуващия лекар на лицето, в случай на необходимост;
5. анализира всички възможности за подкрепа на лицето – социални услуги, финансово
подпомагане, здравни грижи, услуги за заетост
и обучение и други;
6. анализира представените от лицето документи, в случай че има такива.
(2) Мултидисциплинарният екип извършва
индивидуалната оценка на потребностите
от подкрепа в съответствие със следните
принципи:
1. обективност и пълнота на оценката;
2. всеобхватност на анализа на потребностите на лицето;
3. включване на лицето във всеки етап на
оценката.
(3) При включването на социалните услуги
в индивидуалния план за подкрепа екипът
по ал. 1 следи за спазването на чл. 16, ал. 2
от Закона за социално подпомагане и зачита
желанието и личния избор на лицето, като
в случай че то не приема препоръчаните от
екипа подходящи за него социални услуги,
това се отразява в плана.
(4) Индивидуалният план за подкрепа задължително включва:
1. социални услуги, подходящи за лицето;
2. препоръки за мерки за подкрепа от
социален, здравен, трудов, образователен и
друг характер в зависимост от конкретните
потребности на лицето, както и органа, който
може да ги осигури;
3. препоръки за мерки за подкрепа в домашна среда;
4. резултатите, които следва да се постигнат чрез ползването на социалните услуги и
прилагането на мерките по т. 2 и 3 – в краткосрочен и в дългосрочен план;
5. срок за изпълнението на плана.
(5) Оценката и планът се подписват от
членовете на мултидисциплинарния екип и
от лицето и се предоставят на лицето и на
органа, поискал тяхното изготвяне, в срок до
20 работни дни от подаването на заявлението
по чл. 40, ал. 1.“
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§ 22. Член 40б се изменя така:
„Чл. 40б. (1) Въз основа на плана по чл. 40а
настаняването в специализирани институции
и социални услуги в общността от резидентен тип, когато са делегирани от държавата
дейности и местни дейности, се извършва със
заповед съответно на:
1. директора на дирекция „Социално подпомагане“ – за делегираните от държавата
дейности;
2. кмета на общината или на оправомощено от него длъжностно лице – за местните
дейности.
(2) Въз основа на плана по чл. 40а, извън
случаите по ал. 1, предоставянето на социални
услуги в общността, когато са делегирани от
държавата дейности и местни дейности, се извършва с направление, издадено съответно от:
1. директора на дирекция „Социално подпомагане“ – за делегираните от държавата
дейности;
2. кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице – за местните
дейности.
(3) Заповедите по ал. 1 и направленията по
ал. 2 се издават въз основа на индивидуалния
план за подкрепа по чл. 40а при наличие на
свободни места и се съобщават писмено на
лицата в 14-дневен срок от издаването им,
като могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс. В случаите,
когато в социалната услуга няма свободни
места, дирекция „Социално подпомагане“
вписва лицето в регистър на чакащите за
настаняване/ползване на услуга.
(4) Отчитането на заетостта на социална
услуга, когато е делегирана от държавата
дейност, се извършва въз основа на реалния
брой потребители, за които са издадени заповеди/направления по реда на ал. 1, т. 1 и
ал. 2, т. 1.
(5) Заповедите и направленията, издадени
по реда на ал. 3, са валидни за срок един месец от датата на писменото им съобщаване
на лицето. Срокът на валидност може да се
удължи до три месеца в случаите на болнично
лечение на лицето.
(6) Лице, пострадало от домашно насилие,
се настанява незабавно в кризисен център,
независимо от настоящия му адрес, като дирекция „Социално подпомагане“ предприема
действия съгласно чл. 40, ал. 5. Когато лицето
се придружава от дете и е негов родител или
настойник, детето се настанява заедно с него.
(7) Когато лицето, пострадало от домашно насилие, е бременна жена или майка на
дете, ненавършило три години, и е в риск да
изостави детето си, тя се настанява незабавно в кризисен център или в звено „Майка и
бебе“ заедно с детето. В случай че майката е
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придружена от друго свое дете – навършило
три години, то също се настанява заедно с нея.
(8) Когато настаняването на лицата по ал. 6
и 7 се извършва от доставчик на социалната
услуга по чл. 40, ал. 1, т. 3, той уведомява
незабавно органите на Министерството на
вътрешните работи и дирекция „Социално
подпомагане“.
(9) При непосредствена опасност за живота
на лицата, настанени по реда на ал. 6 и 7, и
на техните деца доставчикът на социалната
услуга уведомява органите на Министерството
на вътрешните работи по местонахождение
на кризисния център или на звено „Майка
и бебе“.
(10) Лице в състояние на криза, определена
от наличие на социални проблеми, се настанява незабавно, независимо от настоящия му
адрес, като дирекция „Социално подпомагане“
предприема действия съгласно чл. 40, ал. 5.“
§ 23. В чл. 40г се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В съответствие с оценката и с плана
по чл. 40а доставчиците на социални услуги
изготвят подробен индивидуален план за
работа с потребителя, в който ясно са формулирани целите, които трябва да се постигнат
чрез предоставянето на конкретните социални
услуги.“
2. В ал. 5 думите „и при необходимост“
се заличават.
§ 24. В чл. 40д, ал. 2, т. 6 след думата „датата“ се добавя „и причините“.
§ 25. Члeн 40е се изменя така:
„Чл. 40е. Социалните услуги, предоставяни
в специализирани институции, и социалните
услуги в общността трябва да отговарят на
следните стандарти и критерии за местоположение и материална база:
1. достъпност до социалната услуга и всички помещения в нея за хора с увреждания;
2. добре поддържана битова и околна среда;
3. осигуряване на възможност за ползване
от всяко настанено лице на спално помещение,
помещения за социални контакти, помещения
за хранене, санитарни помещения и други с
улеснен достъп до тях;
4. наличие на помощни средства за комуникация, на подходящи указателни табели
за настанените лица със слухови, зрителни
или други физически затруднения, както и на
монтирани системи за повикване, снабдени
с леснодостъпен бутон за алармен сигнал,
навсякъде, където е необходимо;
5. предоставяне за всяко настанено лице на
спално помещение, мебелирано и оборудвано
по подходящ начин съобразно установените
потребности на лицето и неговия личен избор;
6. осигурени отопление, осветление (като
всички основни помещения имат пряко ос-
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ветление), снабдяване с вода и вентилация на
помещенията, съобразно санитарните норми
и изискванията за безопасност;
7. спазване на санитарните и хигиенните
норми за контрол върху разпространението
на инфекции съобразно действащото законодателство.“
§ 26. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „по чл. 36, ал. 2, т. 7,
букви „г“, „д“ и „е“ се заменят с „по чл. 36,
ал. 2, т. 4“;
б) създава се т. 4:
„4. осигурено приготвяне на храната на
потребителите в социалната услуга по чл. 36,
ал. 2, т. 4 и 5 и ал. 3 или осигуряване на
храненето чрез доставка на храна от външни
доставчици.“
2. В ал. 2, т. 1 след думата „грижи“ се
добавя „и услуги“.
3. В ал. 5:
а) в основния текст след думите „критерии
за“ се добавя „специализиран и“;
б) в т. 2 думата „периодична“ се заменя
с „ежегодна“.
§ 27. Създава се чл. 41б:
„Чл. 41б. (1) Доставчиците на социални
услуги са администратори на лични данни
съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) Обмяната на информация между дирекции „Социално подпомагане“ и доставчиците
на социални услуги, делегирани от държавата
дейности, се извършва по електронен път по
реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.“
§ 28. Глава четвърта „Условия и ред за
регистрация на лица, предоставящи социални
услуги“ с чл. 42 – 47 се отменя.
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „общо или професионално
образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст“ се заменят с „образование, но не по-късно от 20-годишна възраст“;
б) в т. 3 думите „Самотен родител“ се
заменят с „Родител, отглеждащ сам дете/
деца“ и думите „общо или професионално
образование, но не по-късно от навършване
на 20-годишна възраст“ се заменят с „образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст“;
в) в т. 4 след думите „ненавършило пълнолетие дете“ се поставя запетая и се добавя
„а ако учи, до придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на
20-годишна възраст“;
г) в т. 10:
аа) буква „л“ се изменя така:
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„л) трудовото възнаграждение, получено
за последния месец от участие в програми и
мерки за заетост, реализирани при условията
и по реда на Закона за насърчаване на заетостта и на Националния план за действие
по заетостта за съответната година;“
бб) буква „м“ се изменя така:
„м) стипендиите по чл. 171, ал. 3 от Закона
за предучилищното и училищното образование, по реда на Закона за насърчаване на
заетостта и по Националния план за действие
по заетостта;“
вв) в буква „н“ след думите „чл. 42“ се
добавя „и целевите помощи по чл. 44“;
гг) в буква „р“ думите „Националната
програма“ се заменят с „програми и проекти,
съдържащи мерки“;
дд) създават се букви „т“ и „у“:
„т) възнагражденията и свързаните с тях
плащания на учениците, включени в дуалната
система на обучение по Закона за предучилищното и училищното образование;
у) застрахователни обезщетения.“;
д) в т. 11 думите „чл. 68 – 73 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 19 от 2000 г. и бр. 53 от 2001 г.)“ се
заменят с „чл. 44, ал. 1 от Закона за пред
училищното и училищното образование (ДВ,
бр. 79 от 2015 г.)“;
е) точки 16а – 19 се изменят така:
„16а. „Самообслужване“ е самостоятелно
задоволяване на ежедневни потребности от
битов характер (пазаруване, приготвяне на
храна, хранене, поддържане на лична хигиена
и хигиена на дома), организация на свободното
време, осъществяване на социални контакти
и включване в живота на общността.
17. „Личен асистент“ е лице, полагащо
почасови грижи в домашна среда на деца/
пълнолетни лица с трайни увреждания и на
лица над 65-годишна възраст в невъзможност
за самообслужване, с цел подпомагане на задоволяването на ежедневните им потребности
от битов и социален характер.
18. „Социален асистент“ е лице, предоставящо почасови услуги в домашна среда на
деца/пълнолетни лица с трайни увреждания
и на лица над 65-годишна възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване,
подпомагащи задоволяване на потребностите
им от организация на свободното време, спомагателни дейности и социално включване.
19. „Домашен помощник“ е лице, предоставящо почасови услуги в домашна среда на
пълнолетни лица с трайни увреждания и на
лица над 65-годишна възраст с ограничения
или невъзможност за самообслужване, насочени към задоволяване на основни жизнени
потребности от битов характер.“;

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

ж) в т. 20 думата „ползвателя“ се заменя
с „потребителя“, след думата „средства“ се
добавя „и съоръжения“, а думите „при ползватели с увреждане“ се заличават;
з) точка 21 се изменя така:
„21. „Дневен център за деца и/или младежи
с увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания“ са форми за подкрепа на
деца, младежи и пълнолетни лица с трайни
увреждания, в които се създават условия за
обслужване, отговарящи на ежедневните и
рехабилитационните им потребности, както и
на потребностите от организация на свободното време. Потребителите се подпомагат от
професионалисти с цел социално включване и
превенция на настаняването им в специализирана институция. Специалисти от персонала
на дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона
за социално подпомагане за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и изготвяне на индивидуален план
за подкрепа. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването
на потребителите е от понеделник до петък.“;
и) създават се т. 21а и 21б:
„21а. „Дневен център за деца и/или младежи
с тежки множествени увреждания“ и „Дневен
център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“ са форми на подкрепа на
деца, младежи и лица с над 90 на сто вид и
степен на увреждане или трайно намалена
работоспособност с определена чужда помощ,
в невъзможност за самообслужване, в които
лицата се подпомагат от професионалисти с
цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.
В дневните центрове са създадени условия
за обслужване, отговарящи на ежедневните
и рехабилитационните потребности на потребителите. Специалисти от персонала на
дневните центрове участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона
за социално подпомагане за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и изготвяне на индивидуален план
за подкрепа. Капацитетът на социалната услуга е до 30 места.
21б. „Дневен център за стари хора“ е форма на социална услуга за подкрепа на лица,
навършили възрастта за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално
осигуряване, свързана с предоставяне на храна
и подпомагане на социалното им включване.
Специалисти от персонала на дневния център
участват в мултидисциплинарни екипи по
чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка
на потребностите от подкрепа и изготвяне на
индивидуален план за подкрепа.“;
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к) точки 22 и 23 се изменят така:
„22. „Център за социална рехабилитация и
интеграция“ е форма на почасова подкрепа на
деца/пълнолетни лица, свързана с извършване
на рехабилитация и социални и психологически консултации, съдействие за професионално
ориентиране и реализация, възстановяване на
умения за водене на самостоятелен живот,
изготвяне и осъществяване на индивидуални
програми за социално включване, включително за хора със зависимости. Специалисти от
персонала на центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл. 16, ал. 5 от Закона
за социално подпомагане за извършване на
индивидуална оценка на потребностите от
подкрепа и изготвяне на индивидуален план
за подкрепа.
23. „Център за временно настаняване“ е
форма на социална услуга, предоставяна на
бездомни лица за срок не повече от 3 месеца
в рамките на календарната година. Центърът осигурява място за живеене, съдействие
за включване в курсове за квалификация и
преквалификация и други обучителни курсове и/или за намиране на работа, както и
за социалната адаптация на потребителите.“;
л) в т. 25 след думите „услуги за“ се добавя
„деца и/или“;
м) точки 26 – 29 се изменят така:
„26. „Център за настаняване от семеен тип“
е място за живот в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15.
Центърът може да се ползва в комбинация
с други социални, здравни, образователни и
други услуги и в съответствие с потребностите
на настанените лица. В центъра се предоставя
подкрепа на деца със/без увреждания, младежи или пълнолетни лица с висока степен на
зависимост от грижа и на стари хора.
27. „Защитено жилище“ е форма на социална
услуга за пълнолетни лица с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане,
които, подпомагани от специалисти, водят
относително самостоятелен начин на живот
в среда, близка до семейната. Капацитетът
на услугата е до 8 места.
28. „Обществена трапезария“ е форма на
социална услуга, насочена към задоволяване
на потребностите от храна за хора, които не
могат да си я осигуряват сами.
29. „Център за обществена подкрепа“ е
форма на социална услуга, в който се извършват дейности, свързани с превенция на
изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация
и реинтеграция на деца, обучение в умения
за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра
се извършват: социално и психологическо
консултиране на деца и семейства в риск;
оценяване на родителски капацитет, посред-

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

ничество в случаи на родителско отчуждение
и конфликт при развод/раздяла, оценяване
и обучение на бъдещи приемни родители и
осиновители, консултиране и подкрепа на
деца с поведенчески проблеми, реализиране
на социални програми за деца и семейства в
риск. Специалисти от персонала на центъра
участват в мултидисциплинарни екипи по
чл. 16, ал. 5 от Закона за социално подпомагане за извършване на индивидуална оценка
на потребностите от подкрепа и изготвяне на
индивидуален план за подкрепа.“;
н) точки 32 – 35 се изменят така:
„32. „Преходно жилище“ е форма на социална услуга:
а) за деца в риск по смисъла на Закона за
закрила на детето от 15- до 18-годишна възраст, осигуряваща настаняване на не повече
от 8 деца като мярка за закрила на детето и
подкрепа от специалисти за придобиване на
знания и практически умения за водене на
относително самостоятелен начин на живот
и подготовката им за включване в живота
на общността;
б) за пълнолетни лица с увреждания, осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица
и подкрепа от специалисти за придобиване
на практически умения за водене на само
стоятелен начин на живот и подготовката им
за включване в живота на общността.
33. „Наблюдавано жилище“ е форма на
социална услуга за пълнолетни лица с увреждания или лица от 18- до 25-годишна възраст,
които са били настанени извън семейството
по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на
самостоятелен начин на живот. Подкрепата
на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, социални,
правни и трудови консултации. Капацитетът
на услугата е до 6 места.
34. „Социален учебно-професионален център“ е форма на социална услуга, насочена
към професионално обучение на лица с определена степен намалена работоспособност,
навършили 18 години.
35. „Приют“ е форма на социална услуга,
предоставяна за срок не повече от 3 месеца в
рамките на календарната година за определена
част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия
ден до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни
лица и семейства при неотложна необходимост
от задоволяване на базовите им потребности,
свързани с осигуряване на подслон, храна,
хигиена и социално консултиране.“;
о) точки 37 и 38 се отменят;
п) точки 39 – 44 се изменят така:
„39. „Дом за пълнолетни лица с умствена
изостаналост“ е специализирана институция
за хора с водеща диагноза „умствена изоста-
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налост“, установена с експертно решение на
ТЕЛК/НЕЛК, в която са създадени условия
за обслужване, отговарящи на ежедневните,
соц иа л ни т е и т ера певт и чни т е по т ребно сти и на потребностите от организация на
свободното време и личните контакти на
потребителите.
40. „Дом за пълнолетни лица с психични
разстройства“ е специализирана институция за
хора с водеща диагноза, попадаща в обхвата
на психичните разстройства, установена с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която
са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от
организация на свободното време и личните
контакти на потребителите.
41. „Дом за пълнолетни лица с физически
увреждания“ е специализирана институция
за лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в
която са създадени условия за обслужване,
отговарящи на ежедневните, социалните и
терапевтичните потребности и на потребностите от организация на свободното време и
личните контакти на потребителите.
42. „Дом за пълнолетни лица със сетивни
нарушения“ е специализирана институция за
лица със сетивни нарушения, установени с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, в която
са създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните, социалните и терапевтичните потребности и на потребностите от
организация на свободното време и личните
контакти на потребителите.
43. „Дом за пълнолетни лица с деменция“
е специализирана институция, предоставяща
комплекс от социални услуги на лица с деменция или болест на Алцхаймер, установена с медицински протокол от ЛКК и/или с
експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
44. „Дом за стари хора“ е специализирана
институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за
придобиване право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст съгласно чл. 68, ал. 1 – 3 от
Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които са с физически
увреждания и имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК.“;
р) в т. 47 след думата „водачи“ се добавя
„и асистенти“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) По смисъла на глава трета „Социални
услуги“ от правилника:
1. „Физическо увреждане“ е частична или
пълна загуба на фина или груба двигателна
способност на части от тялото, водеща до
нарушена способност за придвижване, са-

БРОЙ 89

ДЪРЖАВЕН

мообслужване и/или социална адаптация.
Нарушаването на двигателната способност
следва да е удостоверено с експертно решение
на ТЕЛК/НЕЛК;
2. „Младежи“ са лица на възраст от 18 до
35 години включително;
3. „Криза от социален характер“ е всяка
внезапна промяна в състоянието на лицето,
с която то не може да се справи самостоятелно и за чието преодоляване са необходими незабавни координирани действия от
институциите;
4. „Висока степен на зависимост от грижа“ се отнася за пълнолетни лица с трайно
намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане над 71 на сто, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.“
§ 30. В приложение № 1 се правят следните
изменения:
1. Заглавието „МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ“ се
заменя със „ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ“.
2. След полето
„Постоянен адрес: гр. (с.) ..........................,
област ............................, община .....................,
ж.к./кв. .............................................., ул. ...........
......................... № ......, бл. ......., вх. ......, ет. ....,
ап. ....., тел. ...............“ се добавя
„Настоящ адрес: гр. (с.) .............................,
област .........................................., община ........,
ж.к./кв. .................................................., ул. ........
......................... № ......, бл. ......., вх. ......, ет. ....,
ап. ....., тел. .................“
3. След полето за настоящ адрес думата
„Моля“ се заменя с „Моля на посочения от
мен настоящ адрес, на който живея“.
4. В раздел ІІ след таблицата се добавя
„В това число с регистрация в дирекция
„Бюро по труда“:
1. ............................ , рег. № …………./…….... г.
2. ............................., рег. № …………/……….. г.
3. ............................, рег. № ……….../………... г.
4. ......................... , рег. № ………../………….. г.“
5. В раздел V скобите и текстът в скобите
„(на съжителстващите с мен родители)“ се
заличават.
6. В раздел ХVІІІ думите „тази молбадекларация“ се заменят с „това заявлениедекларация“.
7. След полето за подписите на съжителстващите лица думите „Молба-декларацията е
приета и проверена от:“ се заменят със „Заявление-декларацията е приета и проверена от:“.
§ 31. В приложение № 1a се правят следните изменения:
1. Думата „Постоянен“ се заменя с „Настоящ“.
2. Думите „подадена от Вас молба-декларация“ се заменят с „подадена от Вас заявление-декларация“.
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§ 32. В приложение № 1б се правят следните изменения:
1. Думата „Постоянен“ се заменя с „Настоящ“.
2. Думата „молба-декларацията“ се заменя
със „заявление-декларацията“.
§ 33. В приложение № 2 се правят следните
изменения:
1. Навсякъде думата „молба-декларация“
се заменя със „заявление-декларация“.
2. Думите „Постоянен адрес“ се заменят
с „Настоящ адрес“.
§ 34. В приложение № 3 се правят следните
изменения:
1. Навсякъде думата „молба-декларация“
се заменя със „заявление-декларация“.
2. Думата „молбата“ в скобите се заменя
със „заявление-декларацията“.
3. Думата „постоянен“ се заменя с „настоящ“.
§ 35. Приложения № 5 и 6 се отменят.
§ 36. В приложение № 7 се правят следните
изменения:
1. Думите „По молба“ се заменят с „По
заявление-декларация“.
2. Думата „Постоянен“ се заменя с „Настоящ“.
§ 37. Приложения № 8 – 12 се отменят.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. В Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, приет с ПМС № 153
от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 66 от 2003 г.; изм. и
доп., бр. 24 от 2004 г., бр. 31 от 2005 г., бр. 93
от 2006 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г.
и бр. 68 от 2012 г.), глава четвърта „Лицензиране на доставчиците на социални услуги
за деца“ се отменя.
§ 39. В Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския
бюджет, утвърдена с Постановление № 91
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2003 г.,
бр. 13 и 97 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58
от 2008 г. и бр. 58 от 2011 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието думата „републиканския“ се заменя с „държавния“.
2. В чл. 1 думата „републиканския“ се
заменя с „държавния“.
3. В чл. 3, ал. 2 думата „републиканския“
се заменя с „държавния“.
4. В чл. 4:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Таксите се събират от кмета на общината или от оправомощени от него длъжностни лица от общинската администрация
и се внасят по банкова бюджетна сметка на
Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца,
за който се дължат.“;
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б) в ал. 4 думите „всеки доставчик на социална услуга представя“ се заменят с „лицата
по ал. 1 представят“.
5. В приложението към чл. 4, ал. 4, т. 2
думата „доставчика“ се заменя с „кмета на
общината или оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 40. До 30 април 2017 г. кметовете на
общини да предприемат необходимите действия за приемане на решения от общинските
съвети за промяна на наименованието/наименованията на социалните услуги, делегирани
от държавата дейности и местни дейности, в
съответствие с регламентираните социални
услуги по чл. 36.
§ 41. През 2017 г. социалните услуги, делегирани от държавата дейности, се финансират съгласно стандартите, определени в
приложение № 4 към т. 4 от Решение № 304
на Министерския съвет от 2016 г. за приемане
на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални стойностни показатели
за 2017 г., като:
1. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 2,
букви „а“ и „б“ се финансират по стандарта,
определен в решението за дневен център за
деца и/или пълнолетни лица с увреждания.
2. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 2,
букви „в“ и „г“ се финансират по стандарта,
определен в решението за дневен център за
деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания.
3. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 2,
буква „е“ се финансират по стандарта, определен в решението за дневен център за деца
с увреждания – седмична грижа.
4. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 4,
буква „аа“ се финансират по стандарта, определен в решението за център за настаняване от
семеен тип за деца/младежи без увреждания.
5. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 4,
букви „бб“ и „вв“ се финансират по стандарта, определен в решението за център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи
с увреждания.
6. Социалните услуги по чл. 36, ал. 2, т. 4,
букви „гг“ и „дд“ се финансират по стандарта,
определен в решението за център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства или деменция.
§ 42. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбите на § 1, § 8, т. 2 и 3,
§ 10, 11, § 12, т. 1 и 2, § 13, 30, 31, 32, 33, 34
и 36, които влизат в сила от 1 януари 2017 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8862
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 7 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за държавните изис
квания за придобиване на професионална
квалификация „учител“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

НАРЕДБА

за държавните изисквания за придобиване
на професионална квалификация „учител“
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 образователно-квалификационна 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 є 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.
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(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

Минимален хорариум
в академични часове

1. педагогика

60 часа;

2. психология

60 часа;

3. методика на обучението по...

90 часа;

4. приобщаващо образование

15 часа;

5. информационни и
ком у никационни
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
п ри лож но - експери мен та л н и д исц и п л и н и,
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.
Ч л. 8. Обу ча ва щ и т е се за д ъ л ж и т ел но
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:
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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. 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.
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 (практикоприложен) 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.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Висши училища, които не отговарят
на изискванията на наредбата, не могат да
организират обу чение 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 изис
квания 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.
8912

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 7 НОЕМВРИ 2016 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Изпълнителна агенция „Медицински одит“,
приет с Постановление № 67 на Министер
ския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 23 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 1 числото „68“ се заменя
със „78“.
§ 2. Приложението към чл. 6, ал. 4 се
изменя така:

ВЕСТНИК
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. В приложението към чл. 2, ал. 2,
т. 9 и ал. 3 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и
64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г.,
бр. 101 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 67 от 2013 г.,
бр. 24, 81 и 84 от 2014 г., бр. 27, 47, 53, 60, 63 и
94 от 2015 г. и бр. 68 и 74 от 2016 г.) се правят
следните изменения:
1. В пореден № 3, в колона „Численост на
персонала“ числото „68“ се заменя със „78“.
2. В пореден № 4, в колона „Численост на
персонала“ числото „2498“ се заменя с „2488“.
§ 4. В срок до един месец от влизането
в сила на постановлението изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ и директорите на съответните
регионални здравни инспекции привеждат
длъжностните разписания на служителите на
ръководените от тях структури в съответствие
с постановлението.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8913

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 7 НОЕМВРИ 2016 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за събиране на таксите за ползване на път
ната инфраструктура по Закона за пътищата

„Приложение
към чл. 6, ал. 4

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона
за пътищата.

Обща численост на персонала на Изпълнителна
агенция „Медицински одит“ – 78 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Заместник-директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация,
21
в т.ч.:
дирекция „Административно,
правно, финансово и информационно
осигуряване“
21
Специализирана администрация,
54
в т.ч.:
дирекция „Контрол върху медицинското обслужване в лечебните заведения“
23
дирекция „Осигурителни права и права
на пациенти“
16
дирекция „Осигуряване на качество
и анализи“
15“

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване
на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения
по републиканските пътища и за специално
ползване на републиканските пътища или на
части от тях, приета с Постановление № 160
на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 93 от 2009 г. и бр. 64 от 2010 г.), се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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НАРЕДБА

за условията и реда за събиране на таксите
за ползване на пътната инфраструктура по
Закона за пътищата
Г л а в а

п ъ р в а

ВЕСТНИК
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гистрация на превозвача или на превозното
средство или въз основа на началния или
крайния пункт на транспортната операция.
Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ВИНЕТНИ ТАКСИ

Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за събиране на:
1. такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса; заплащането на
винетната такса дава право на едно пътно
превозно средство да ползва за определен
срок реп убликанск и те път ища, кои то са
включени в трансевропейската пътна мрежа,
както и такива, които са извън нея, или тех
ни участъци; размерът на винетните такси,
включително административните разходи, за
всички категории превозни средства се определя от Министерския съвет, така че да не е
по-висок от максималните размери, посочени
в приложение № 1 към чл. 10, ал. 1, т. 1 от
Закона за пътищата;
2. такса за ползване на отделни съоръжения
по републиканските пътища по чл. 10, ал. 1
от Закона за пътищата – мостове, тунели и/
или планински проходи, посочени в списък,
приет с решение на Министерския съвет и
обнародван в „Държавен вестник“;
3. такса за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях.
Чл. 2. Агенция „Пътна инфраструктура“
сигнализира пътищата и пътните съоръжения,
за които се събират такси по чл. 1, т. 1 и 2.
Чл. 3. Пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна
агенция „Национална сигурност“, на Спешна
медицинска помощ и на въоръжените сили
не заплащат такси по чл. 1, т. 1 и 2.
Чл. 4. (1) Ползването на републиканските
пътища включва движението и/или паркирането на пътни превозни средства по републиканските пътища или по техни участъци.
(2) Потребители на републиканската пътна
инфраструктура на Република България са:
1. физически лица и юридически лица,
които използват републиканските пътища
с пътни превозни средства, регистрирани в
Република България, наричани по-нататък
„местни потребители“;
2. физически лица и юридически лица,
които използват републиканските пътища
с пътни превозни средства с чуждестранна
регистрация, наричани по-нататък „чуждестранни потребители“.
Чл. 5. Събирането на таксите по чл. 1 не
следва пряко или непряко да води до дискриминация въз основа на националността
на превозвача, страната или мястото на ре-

Чл. 6. (1) Винетната такса на територията
на Република България се заплаща в левове.
(2) Потребителите могат да заплащат винетни такси при преминаване на границата на
Република България на съответния граничен
контролно-пропускателен пункт в левове или
в евро.
Чл. 7. Собственикът или ползвателят на
пътно превозно средство има право да ползва
републиканската пътна инфраструктура на
Република България, като преминава по нея
или по нейни участъци с пътното превозно
средство само когато е заплатил винетна такса
съобразно категорията на пътното превозно
средство и за съответния период по чл. 9,
ал. 2, като на предното стъкло на пътното
превозно средство е залепена валидна винетка.
Чл. 8. Собственикът или ползвателят на
пътно превозно средство декларира устно
регистрационния си номер при заплащане
на винетна такса за ползване за определен
срок на републиканските пътища, които са
включени в трансевропейската пътна мрежа,
както и такива, които са извън нея, или техни
участъци. Регистрационният номер се вписва
в платежния документ от издателя му.
Чл. 9. (1) Срещу заплащане на винетната
такса, определена с тарифата по чл. 10, ал. 6
от Закона за пътищата, на потребителя се
издават платежен документ и винетка, която
доказва правото на ползване на републиканските пътища за период съобразно валидността
на винетния стикер.
(2) Винетните такси се събират в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират
от Агенция „Пътна инфраструктура“ и съобразно периода им на валидност, както следва:
1. годишна винетка с валидност, съответстваща на бюджетната година, по смисъла на
чл. 10, ал. 2 от Закона за публичните финанси,
от 1 януари до 31 декември на годината, за
която е издадена, като потребителите могат
да ползват републиканската пътна мрежа в
срок до 31 януари на следващата година, при
заплатена винетна такса за предходната година;
2. месечна винетка с валидност един календарен месец считано от датата на издаването є;
3. седмична винетка с валидност 7 дни
считано от датата на издаването є;
4. дневна винетка, валидна за деня, който
е обозначен на нея чрез перфорация.
Чл. 10. За различните категории пътни
превозни средства по чл. 10а, ал. 7 от Закона
за пътищата се издават различни винетки по
чл. 9, ал. 2.
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Чл. 11. (1) Пътни превозни средства, предназначени за теглене на полуремаркета, се
считат за пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари с над 2 оси,
независимо от броя на осите и от това дали
полуремаркето е прикачено, или не.
(2) В случаите, когато пътно превозно
средство по чл. 10а, ал. 7, т. 2 от Закона за
пътищата, без тези, предназначени за превоз
на пътници, се движи с прикачено ремарке,
потребителят е длъжен да заплати допълнителна винетна такса, като закупи втора
винетка по чл. 9, ал. 2 за същата категория
пътно превозно средство, независимо от броя
на осите на ремаркето, за срока на ползване
на републиканските пътища от пътното превозно средство с прикаченото ремарке.
Чл. 12. (1) Винетният стикер е удостоверителен знак, който се залепва на мястото,
определено в чл. 13, т. 1, в превозното средство,
за което е предназначен, и неговото наличие е
основание за допускане на съответното превозно средство до движение по републиканските
пътища на Република България или до техни
участъци, определени от Министерския съвет.
(2) Водачите на моторни превозни средства
са длъжни незабавно да свалят винетните
стикери с изтекъл срок.
Чл. 13. Винетката се състои от две части:
1. първата част е оформена за еднократно
залепване в долния десен ъгъл на вътрешната
страна на предното стъкло на пътното превозно
средство и е осигурена срещу фалшифициране
със защитни знаци; тя има и предназначението да удостоверява плащането на винетната
такса пред контролните органи;
2. втората част във вид на талон се съхранява от водача на пътното превозно средство
и служи за доказателство за платена винетна
такса при издаване на безплатен винетен
стикер в случаите на счупване или кражба
на предното стъкло на автомобила, както и
при производствен дефект на винетния стикер.
Чл. 14. (1) Винетните стикери се различават
в зависимост от вида на пътното превозно
средство, за което са предназначени, както и от
периода, за който е платена винетната такса.
(2) Валидна е тази винетка, която съответства на вида на пътното превозно средство, на
което е поставена, и чийто срок на действие
съвпада с периода на ползване по чл. 9, ал. 2,
и която съдържа всички реквизити, които се
изискват за графичното оформяне на винетките.
Чл. 15. Председателят на управителния
съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
одобрява със заповед графичното оформление
на различните групи и видове винетки. Заповедта за графичното оформление на различните групи и видове винетки за съответната
година се обнародва в „Държавен вестник“
в срок до 30 ноември на предходната година.
Чл. 16. Валидизацията на месечната, седмичната и дневната винетка представлява
марк и ровка, на п ра вена с меха н и ч но устройство на предвидените за това места, в
съответствие с годината, месеца и датата, от
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които стартира валидността на винетката,
в зависимост от категорията на превозното
средство и продължителността на валидност.
Чл. 17. Валидизацията на месечните, седмичните и дневните винетки се извършва от
продавача въз основа на данните за вида на
превозното средство и периода на валидност
на винетката, предоставени от платеца на
негова собствена отговорност.
Чл. 18. Запазването на целостта на винетния стикер, съответстваща на категорията на
превозното средство и на продължителността
на валидност, както и на втората част съгласно
чл. 13, е задължение на водача на превозното
средство.
Чл. 19. Винетки могат да се закупуват
от централната администрация и от областните пътни управления на Агенция „Пътна
инфраструктура“, от специализираното звено на Агенция „Митници“ на граничните
контролно-пропускателни пунктове или от
дистрибутори въз основа на сключен договор
с Агенция „Пътна инфраструктура“.
Чл. 20. (1) Когато при напускане на страната
се установи, че чуждестранен потребител е
превишил периода на ползване на републиканските пътища, за който е заплатил винетна
такса, той е длъжен да заплати стойността
на винетката за превишения период, но не
по-малко от стойността на винетната такса
за най-краткия срок за съответната категория
пътно превозно средство.
(2) Когато при напускане на страната се
установи, че местен потребител не е заплатил
винетна такса, той задължително заплаща
стойността на винетната такса за най-краткия
срок за съответната категория пътно превозно
средство, освен когато постоянният адрес на
потребителя е в населеното място, на чиято
територия се намира съответният граничен
пункт.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИ Я И РЕД ЗА СЪБИРА НЕ Н А ТА КСИ ЗА ПОЛЗВА НЕ Н А СЪОРЪЖЕНИ Я
Чл. 21. Пътно превозно средство има право
да преминава по съоръженията, изброени в
списъка по чл. 10, ал. 4 от Закона да пътищата,
само срещу заплащане от водача на такса за
ползване на съоръжения.
Чл. 22. (1) Таксата за ползване на съоръжения по чл. 21 се заплаща от водача на
пътното превозно средства в левове.
(2) Водачите на чуждестранни пътни превозни средства могат да заплащат таксата по
ал. 1 и в евро.
Чл. 23. В случаите, когато Министерският
съвет в съответствие с чл. 11, ал. 1 от Закона
за пътищата предвиди права на концесионер
да събира и да придобива в собственост постъпленията от таксите за ползване на съоръжения от списъка по чл. 10, ал. 4 от Закона
за пътищата, дейностите по изграждането,
въвеждането в експлоатация на системата
от съоръжения и технологично оборудване,
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предназначени за събиране на тези такси, се
извършва от концесионера в съответствие с
концесионния договор.
Чл. 24. (1) Заплащането на таксата по
чл. 21 се извършва на контролно-пропускателни пунктове преди или след преминаване
по съоръжението.
(2) За заплащането на таксата по ал. 1 на
водача на пътното превозно средство се издава
платежен документ. Когато заплащането се
извършва на входа на съоръжението, водачът
е длъжен да съхранява платежния документ
до напускане на съоръжението.
Чл. 25. Събирането на таксите за ползване
на съоръжения се извършва от длъжностни
лица на Агенция „Пътна инфраструктура“, на
Агенция „Митници“ или на концесионера.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕП У БЛИК А НСК ИТЕ ПЪТИЩ А ИЛИ Н А
ЧАСТИ ОТ ТЯХ
Чл. 26. (1) Таксата за специално ползване
на републиканските пътища или на части от
тях се заплаща за извършване на дейности в
обхвата на пътя и в обслужващите зони, като:
1. изграждане на:
а) търговски крайпътни обекти и пътни
връзки към тях;
б) площадки за оказване на пътна помощ
срещу заплащане и на пътни връзки към тях;
в) рекламни съоръжения;
г) нови подземни и надземни линейни
или отделно стоящи съоръжения и тяхната
експлоатация в обхвата на пътя, с изключение на тези, предназначени за обслужване
експлоатацията на пътя;
2. експлоатация на:
а) търговски крайпътни обекти и пътни
връзки към тях;
б) площадки за оказване на пътна помощ
срещу заплащане и на пътни връзки към тях;
в) рекламни съоръжения;
3. ремонт на подземни и надземни линейни
или отделно стоящи съоръжения и тяхната
експлоатация в обхвата на пътя, с изключение на тези, предназначени за обслужване
експлоатацията на пътя;
4. временно ползване на части от пътното
платно и земи в обхвата на пътя.
(2) Превозването на тежки и извънгабаритни товари се извършва срещу заплащане
на такса за движение на извънгабаритни и
тежки пътни превозни средства.
Чл. 27. (1) Когато специалното ползване е
по чл. 26, ал. 1, т. 4 и ал. 2 и обхваща различни републикански пътища, един от които е
предоставен на концесия, таксите се определят
в две части, които се заплащат съответно по
сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“
и на концесионера.
(2) На специално определени места за
обявления в централната администрация и
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в областните пътни управления на Агенция
„Пътна инфраструктура“ се предоставя информация за съответния републикански път, който
е предоставен на концесия, за концесионера,
на когото е възложено събирането на пътните такси, и се обявяват сметките по чл. 28,
ал. 3. Сметките се обявяват и в обслужващите
банки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и
на концесионера.
Чл. 28. (1) Таксите по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и
4 и ал. 2 са еднократни и се заплащат преди
издаване на разрешението за съответното
специално ползване.
(2) Таксите по чл. 26, ал. 1, т. 2 са годишни
и се заплащат изцяло или на равни тримесечни
вноски до 10-о число на текущото тримесечие.
(3) Таксите по чл. 26 се заплащат, както
следва:
1. по сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“, или
2. по сметка на концесионера в случаите
по чл. 11, ал. 1 от Закона за пътищата.
Г л а в а

п е т а

КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 29. (1) Ползването на републиканските
пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които са
извън нея, или на техни участъци от пътно
превозно средство без валидна винетка, се
санкционира по реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението по пътищата.
(2) Ползването на републиканската пътна
мрежа без заплатена винетна такса по чл. 10,
ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата или с винетен стикер с графично оформление, което е
различно от одобреното, се санкционира по
реда на чл. 179, ал. 3 от Закона за движението
по пътищата.
(3) Ползването на републиканската пътна
мрежа със заплатена винетна такса по чл. 10,
ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, по-ниска
от нормативно установената за съответната
категория, се санкционира по реда на чл. 179,
ал. 4 от Закона за движението по пътищата.
(4) За ползването на републиканската пътна
мрежа, без да е заплатена съответната такса,
определена в Закона за пътищата, или когато
е залепен невалиден винетен стикер, се прилага принудителна административна мярка
по Закона за движението по пътищата чрез
временно спиране от движение на пътното
превозно средство.
(5) Контролът по изпълнение на задължението за заплащане на винетна такса за
ползване на републиканските пътища за пътни
превозни средства, които са в движение, за
поставянето на валидни винетни стикери и за
премахването на винетни стикери с изтекъл
срок се организира от органите на Министерството на вътрешните работи.
(6) Контролът по изпълнение на задължението за заплащане на винетна такса за
ползване на републиканските пътища или на
техни участъци на територията на граничните
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контролно-пропускателни пунктове на Република България се осъществява от длъжностни
лица на Агенция „Митници“.
(7) Контролът на пътните превозни средства, които се движат по републиканските
пътища, осъществяван от Министерството
на вътрешните работи, може да се извършва
и със съдействието на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Чл. 30. Установяването на нарушения по
наредбата, съставянето на актове, издаването и
обжалването на наказателните постановления
се извършват при условията и по реда на Закона
за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Пътно превозно средство“ (ППС) е
четири- или повече колесно моторно превозно средство или комбинация от съчленени
превозни средства.
2. „Ползвател на пътното превозно средство“ е всяко лице, което е различно от
собственика и фактически ползва пътното
превозно средство.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се приема на основание
чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.
8914

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

между Министерството на културата на Репу
блика България и Министерството на транс
порта, комуникациите и благоустройството
на Република Кипър за предотвратяване на
кражбата, незаконните разкопки и незакон
ния внос, износ и прехвърляне на правото на
собственост на движими културни ценности,
както и за насърчаване на тяхното връщане
(Утвърден с Решение № 644 от 4 август 2016 г.
на Министерския съвет. В сила от 18 октомври 2016 г.)
Министерството на културата на Република България и Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството
на Реп у бл и к а К и п ър (нари ча н и по -дол у
„Участващи страни“),
в съответствие с Директива 2014/60/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета от 15 май
2014 г. за връщане на паметници на културата,
които са незаконно изнесени от територията
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на държава членка, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 (преработен текст),
с Конвенция относно мерките за забрана и
предотвратяване на незаконен внос, износ
и прехвърляне на правото на собственост
на културни ценности, Париж, 14 ноември
1970 г., Резолюция 69/196 на Общото събрание на ООН от 18 декември 2014 г. относно
„Международните насоки за предотвратяване
и наказание на престъпления, свързани с
трафик на културни ценности и свързаните
с него правонарушения“;
като взеха предвид, че незаконните разкопки и незаконният внос, износ и прехвърляне на
правото на собственост на движими културни
ценности представляват сериозна заплаха за
културното наследство на човечеството;
считайки за изключително важно засилването на двустранното сътрудничество в
областта на движимите културни ценности;
с цел развиването на сътрудничество в
областта на предотвратяване на кражбата,
незаконните разкопки и незаконния внос,
износ и прехвърляне на правото на собственост на движими културни ценности, както
и насърчаване на тяхното връщане,
Участващите страни се споразумяват за
следното:
Класификация на движими културни ценности
Класификацията на „български движими
културни ценности“ ще се определя съгласно
законодателството на Република България.
К ласификаци я та на „к ип ърск и к ул т у рни
ценности“ ще се определя съгласно законодателството на Република Кипър.
В случай на възникване на противоречия
при прилагането или тълкуването на разпоредбите на законодателствата на двете държави
по отношение на въпросите, предвидени в
настоящия Меморандум, Участващите страни
следва да ги разрешат посредством консултации и взаимно сътрудничество.
Цели на Меморандума за разбирателство
Целта на настоящия Меморандум е да
насърчи обмена на информация между Участващите страни по следните теми:
1. З аконодателство за опазване на движимите културни ценности, особено
по отношение на предотвратяването на
кражби, нелегални разкопки и незаконен
внос, износ или прехвърляне на правото
на собственост върху движими културни
ценности и насърчаване на връщането им,
както и съответните политики и мерки,
разработени от компетентните органи.
2. И нформация относно документите за
износ на културни ценности.
3. О ргани и организации, отговарящи за
опазването и съхранението на културните ценности.
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Обхват на сътрудничеството между участва
щите страни
Участващите страни приемат да насърчават
обмена и обучението на експертите, работещи
в следните сфери:
а) предотвратяването на кражби, нелегални разкопки и незаконен внос, износ или
прехвърляне на правото на собственост върху
движими културни ценности;
б) връщането на движими културни ценности;
в) администриране на движимите културни
ценности, включване в каталози и контрол
на пазарите на движими културни ценности;
г) управление на вноса и износа на движими културни ценности;
д) въвеждането на ново законодателство
относно движимите културни ценности;
е) събиране на информация и координация на международните дейности, свързани
с движимите културни ценности.
Увеличаване на осведомеността
Участващите страни ще засилват сътрудничеството, за да увеличат още повече осведомеността на широката общественост, музеите
и други културни институции за опасностите,
пораждани от кражбата, незаконните разкопки и незаконния внос, износ, прехвърляне на
правото на собственост на движими културни
ценности, както и за важността на връщането
на движими културни ценности.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК

за устройството, дейността и вътрешния ред
на центровете за комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични заболявания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, дейността и вътрешният ред на
центровете за комплексно обслужване на
деца с увреждания и хронични заболявания,
наричани по-нататък „центровете“.
Чл. 2. Центровете са юридически лица
на бюджетна издръжка за специфичните си
функции и се създават от държавата.
Чл. 3. (1) Центровете осъществяват своята
дейност самостоятелно и в сътрудничество
с останалите лечебни и здравни заведения,
както и с други ведомства, организации, институции и доброволци.
(2) За осигуряване на потребностите на
децата от консултативна помощ и активно лечение при необходимост центровете сключват
договори с лечебни заведения за извънболнична помощ и многопрофилни болници за
активно лечение.
Чл. 4. Центровете осъществяват дейността
си при спазване на медицинските стандарти за
качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита на правата на пациента.
Г л а в а

в т о р а

Влизане в сила

УСТРОЙСТВО

Настоящият Меморандум за разбирателство влиза в сила на датата на получаването
на второто уведомление, с което едната от
Участващите страни информира другата по
дипломатически път за приключването на
вътрешноправните процедури, изискуеми за
неговото влизане в сила.
Настоящият Меморандум за разбирателство е в сила за период от пет години и подлежи
на автоматично подновяване за последователни петгодишни периоди, освен ако бъде
прекратен от едната или другата Участваща
страна чрез връчване на шестмесечно писмено
уведомление по дипломатически път преди
изтичане на съответния петгодишен период.
Подписан в Никозия на 22 април 2016 г. в
два оригинални екземпляра на английски език.

Чл. 5. (1) Устройството на центъра включва
една или няколко от следните функционално
обособени структурни единици:
1. амбулаторен блок;
2. стационарен блок;
3. жилищен блок.
(2) В центъра се създава административностопански блок.
Чл. 6. (1) Амбулаторният блок е структурна
единица за осъществяване на следните дейности и услуги:
1. диагностика;
2. физикална терапия и рехабилитация на
деца с увреждания и хронични заболявания;
3. почасови и мобилни услуги за обслужване
на деца с увреждания и хронични заболявания.
(2) За осъществяване на дейностите и
услугите в амбулаторния блок се обособяват
следните помещения:
1. регистратура;
2. специализирани кабинети;
3. манипулационна зала;
4. кабинети и зали за физикална терапия
и рехабилитация;
5. зали за работа с родители и деца;
6. кабинети за екипите, осъществяващи
мобилни услуги.

За Министерството
на културата на
Република България:
Вежди Рашидов,
министър
8814

За Министерството
на транспорта,
комуникациите и
благоустройството
на Република Кипър:
Мариос Деметриадес,
министър
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(3) В рамките на амбулаторния блок може
да се обособяват и помещения за изпълнение
на програми за почасови грижи за деца с различни увреждания и хронични заболявания,
в т.ч. за деца с психични проблеми.
(4) В амбулаторния блок се осигуряват
условия за хранене, почивка и игра на децата,
ползващи почасови грижи.
Чл. 7. (1) Стационарният блок е структурна
единица, състояща се от отделения:
1. за специални грижи за деца до една
година;
2. за дългосрочни грижи за деца.
(2) В отделенията за дългосрочни грижи
могат да се разкриват легла за осъществяване
на една или повече от следните дейности:
1. продължително лечение до три месеца
след проведено активно болнично лечение;
2. специализирани палиативни грижи за
деца в терминално състояние;
3. физикална терапия и рехабилитация до
шест месеца.
Чл. 8. (1) Жилищният блок е структурна
единица, състояща се от помещения за настаняване и пребиване на деца и придружители.
(2) В жилищния блок се предоставят условия за настаняване и престой на:
1. деца, ползващи услугите в амбулаторния
блок за продължителен период от време, но
не повече от шест месеца;
2. придружители на децата по т. 1;
3. придружители на деца, настанени за
лечение в стационарния блок.
(3) В жилищния блок се осигурява настаняване на не повече от един придружител на
дете, ползващо услугите на центъра.
(4) Прецен к ата за необход и мос т та о т
престой на придружителите по ал. 2, т. 3 се
извършва от мултидисциплинарен екип от
лекар, психолог и социален работник при
съобразяване на потребностите на детето и
волята на лицата по чл. 12, ал. 1.
Чл. 9. Административно-стопанският блок
се състои от административни, стопански и
обслужващи звена.
Г л а в а

т р е т а

ДЕЙНОСТ
Раздел I
Основни дейности
Чл. 10. (1) Центърът осъществява най-малко
една от следните дейности:
1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване
и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална
рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични
заболявания и обучение на родителите им за
поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични
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грижи за деца с увреждания и тежки хронични
заболявания, отглеждани в семейна среда и
в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
(2) Дейността на центъра е насочена към
предоставяне на комплексни услуги, които
да удовлетворяват потребностите на детето
от съхраняване на здравето, от емоционално и познавателно развитие, както и да му
осигуряват социално благополучие, включително чрез координиране на дейностите
на центъра и с други здравни, социални и
образователни услуги.
Раздел II
Организация на дейностите по приема и ре
гистрация на децата
Чл. 11. (1) В центровете се обслужват
деца с увреждания и хронични заболявания,
насочени от лекар.
(2) Лекарят насочва дете към център, след
като извърши оценка на медицинската необходимост от диагностика, лечение, рехабилитация и/или палиативни грижи.
(3) Насочването се осъществява с амбулаторен лист за извършения преглед на пациента,
а при необходимост от медицински дейности
в стационарни условия – с направление за
хоспитализация. Амбулаторният лист за извършения преглед на пациента и направлението
за хоспитализация се издават при спазване на
изискванията и образците, въведени с националните рамкови договори. Един екземпляр от
амбулаторния лист се предоставя на пациента.
(4) В документа по ал. 3 насочващият лекар
посочва диагнозата и причината за насочване
към центъра и прилага цялата налична медицинска информация по случая.
(5) При насочване за палиативни грижи към
документа по ал. 3 задължително се прилага
решение на болнична клинична онкологична
комисия или болнична клинична хематологична комисия (в случаите на онкологично,
съответно онкохематологично заболяване) или
болнична лекарска консултативна комисия
(в случаите на неонкологично заболяване).
(6) При насочване за физикална терапия
и рехабилитация към документа по ал. 3 задължително се прилага становище от лекарспециалист по профила на заболяването или
лекар-специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Искането за изразяване
на становище се отправя от лекаря, насочващ
детето към центъра.
Чл. 12. (1) Прием на дете в центъра се
осъществява само след изразяване на информирано съгласие от лицата и по реда на чл. 87
от Закона за здравето, което се отразява в
медицинската документация на детето.
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(2) При приема на детето в центъра се
извършва преглед от лекар или от мултидисциплинарен екип в амбулаторния или
стационарния блок.
(3) По време на прегледа лекарят, съответно мултидисциплинарният екип, подпомага
лицата по ал. 1 да формулират целите, които
искат да постигнат чрез ползване на услугите
на центъра.
(4) При приема на детето на съответните лица по ал. 1 се предоставя по достъпен
начин подробна информация за начина на
предоставяне на услугата и за членовете на
екипа, който я предоставя.
(5) В случай че има такъв при постъпване
на детето в центъра, лицата по чл. 12, ал. 1
предоставят на лекаря, съответно на мултидисциплинарния екип:
1. план за действие по чл. 16а, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за закрила
на детето, приет с Постановление № 153 на
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 66 от
2003 г.); и/или
2. индивидуален план и/или план за здравни
грижи по чл. 40г, ал. 1 и 4 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане,
приет с Постановление № 243 на Министерския
съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 133 от 1998 г.); или
3. план за грижи и/или план за предоставяне на услуги по чл. 5б, ал. 1 от Наредбата за
критериите и стандартите за социални услуги
за деца, приета с Постановление № 256 на
Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 102
от 2003 г.).
Чл. 13. За всички деца, приети в амбулаторния и в стационарния блок на центъра, се
поддържа електронна информационна база
данни, която съдържа:
1. индивидуален регистрационен номер на
досието на детето;
2. информация за детето – име, настоящ
адрес, единен граждански номер;
3. информация за родителите, настойниците/попечителите или за лицата, които полагат
грижи за детето – име, единен граждански
номер, настоящ адрес, телефон;
4. период на предоставяне на дейностите
и услугите;
5. диагноза и специални медицински, физически и диетични нужди на детето;
6. предоставяни дейности и услуги;
7. друга специфична информация във връзка
с ползването на дейностите и услугите.
Раздел III
Организация на диагностичната, лечебната
и рехабилитационната дейност и на грижите
за децата в амбулаторния блок
Чл. 14. (1) Амбулаторният блок се ръководи от началник, който е лекар с призната
специалност „Педиатрия“.
(2) Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност в амбулаторния блок се
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осъществява от мултидисциплинарни екипи,
всеки от които задължително включва лекар,
психолог и социален работник.
(3) В зависимост от конкретния случай
в екипа се включват и други медицински и
немедицински специалисти.
Чл. 15. (1) За всяко дете, ползващо дейности
и услуги в амбулаторния блок, се определя
мултидисциплинарен екип за индивидуална
работа с него.
(2) Мултидисциплинарният екип оценява
потребностите на детето и разработва индивидуален медико-социален план за необходимите
диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности и подк реп ящите немедицинск и
дейности и услуги по време на престоя на
детето в лечебното заведение, както и при
ползването на мобилни услуги, със следното
съдържание:
1. цел;
2. задачи;
3. дейности и услуги;
4. продължителност на работа;
5. резултати;
6. отговорни лица.
(3) В медико-социалния план се включват
дейности и услуги, съобразени с индивидуалната оценка на детето, с вида и степента на
увреждането и/или хроничното заболяване, с
потребностите и възможностите за развитие
на детето и с неговата възраст.
(4) Медико-социалният план се изготвя с
активното участие на детето в зависимост от
неговите възможности и лицата по чл. 12, ал. 1,
като се стимулира тяхната ангажираност за
поемане на конкретни задачи и осигуряване на
напредък в изпълнението на целите от плана.
(5) За п рослед я ва не изп ъ л нен иет о на
индивидуални я медико-социален план се
определя отговорен специалист с подходяща
квалификация, съобразена със заболяването
на детето, който изпълнява функциите на
ръководител на мултидисциплинарния екип
и отговаря за организирането на дейността
по изпълнението на плана.
(6) Ръководителят по ал. 5 организира периодично отчитане на постигнатия напредък в
развитието на детето и формулиране на нови
цели и задачи, като периодът на отчитане не
може да бъде по-дълъг от три месеца. В срещите участват детето и лицата по чл. 12, ал. 1.
Чл. 16. (1) За осъществяване на мобилни
услуги за деца с увреждания и хронични заболявания директорът на центъра утвърждава
правила за тяхното предоставяне.
(2) Мобилни са услугите, които центърът
предоставя чрез посещения на място при
потребителите.
Чл. 17. (1) За осъществяване на дейностите
по чл. 6, ал. 1 за деца с увреждания и хронични
заболявания директорът на центъра утвърждава програми за амбулаторни грижи, които:
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1. включват комплексни дейности за подоб
ряване на здравето и стимулиране на развитието на децата, в т.ч. обучителни, игрови и
рехабилитационни дейности, които осигуряват емоционална и психическа стабилност и
развитие на специфични умения, съобразно
конкретните индивидуални потребности на
децата;
2. включват работа с техните родители настойници/попечители/лица, осъществяващи
заместваща грижа и др.;
3. гарантират сигурна и безопасна среда
на децата.
(2) Програмите за амбулаторни грижи
включват индивидуални и/или групови занимания с децата.
(3) Организацията на дейностите по програмите за амбулаторни грижи се възлага на
специалист с подходяща квалификация.
Чл. 18. (1) За всяко дете, ползващо услуги в амбулаторния блок, се изготвя досие с
индивидуален регистрационен номер, което
съдържа:
1. индивидуален медико-социален план;
2. документи, свързани с осъществените
диагностични, лечебни и рехабилитационни
дейности по време на престоя в амбулаторния
блок и/или при ползването на мобилна услуга;
3. медицинска док у ментаци я от дру ги
лечебни заведения, в т.ч. документите, предоставени от насочващия лекар;
4. декларации за информирано съгласие.
(2) В досието по ал. 1 се съхранява информация и за всеки последващ прием на детето
в амбулаторния блок на центъра.
Чл. 19. (1) При напускане на дете от амбулаторния блок на лицето по ал. 3 се предоставя актуализиран медико-социален план и
екземпляр от документите по чл. 18, ал. 1, т. 2.
(2) В актуализирания медико-социален
план задължително се включват:
1. препоръки за хигиенно-диетичен режим
след напускането;
2. информация за последващо наблюдение,
лечение и/или рехабилитация;
3. препоръки към общопрактикуващия
лекар на детето;
4. информация за необходимостта от други
услуги – социални, образователни и др.
(3) При напускане на детето то се предава
на негов родител/настойник/попечител/лице,
определено по съдебен ред да осъществява заместваща грижа (след положително становище
на дирекция „Социално подпомагане“), като
предаването се документира в медицинската
документация на детето.
(4) При липса на родител/настойник/
попечител/лице, определено по съдебен ред
да осъществява заместваща грижа, при невъзможност да се осъществи контакт с тях
или при изразено от тях несъгласие да приемат изписваното дете лечебното заведение
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информира съответната дирекция „Социално
подпомагане“ за необходимостта от осигуряване на детето на подходяща социална услуга
по реда на Закона за социално подпомагане.
(5) В случаите по ал. 4 пациентът се предава на служител от съответната дирекция
„Социално подпомагане“ или на служител на
съответната социална услуга със съгласието
на дирекция „Социално подпомагане“.
(6) Напускането на амбулаторния блок
се извършва след отпадане на медицинската
необходимост от предоставяните грижи и
изпълнение на медико-социалния план.
(7) Детето може да напусне амбулаторния
блок и по писмено искане за това от лицата по
чл. 12, ал. 1. В тези случаи лицата по чл. 12,
ал. 1 подписват декларация, че са запознати
с рисковете от отказа от осъществяваните за
детето медицински дейности, при спазване
на правата по чл. 92, ал. 2 и 4 от Закона за
здравето.
Раздел IV
Организация на диагностичната, лечебната
и рехабилитационната дейност и на грижите
за децата в стационарния блок
Чл. 20. (1) Отделението за специални грижи
за деца до една година в стационарния блок
се ръководи от началник, който е лекар със
специалност „Неонатология“ или „Педиатрия“
и най-малко пет години стаж в отделение по
неонатология в болница или в отделение за
специални грижи за деца до една година в
център за комплексно обслужване на деца с
увреждания и хронични заболявания.
(2) Отделението за дългосрочни грижи
за деца в стационарния блок се ръководи от
началник, който е лекар с призната специалност „Педиатрия“ и най-малко пет години
стаж по специалността.
Чл. 21. (1) Диагностичната, лечебната и
рехабилитационната дейност в стационарния
блок се осъществява от мултидисциплинарни екипи, всеки от който включва лекари,
психолози, медицински сестри, акушерки,
рехаби ли тат ори и д ру г и спец иа лист и по
здравни грижи.
(2) В зависимост от конкретния случай в
екипа могат да бъдат включени и немедицински специалисти – логопеди, кинезитерапевти,
социални работници и др.
Чл. 22. (1) За всяко дете, настанено в
стационарния блок, мултидисциплинарният екип съставя медико-социален план за
необходимите диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности и подкрепящите
немедицински дейности и услуги по време
на престоя на детето и след изписване от
лечебното заведение, който включва:
1. цел;
2. задачи;
3. дейности и услуги;
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4. продължителност на работа;
5. резултати;
6. отговорни лица.
(2) Медико-социалният план се изготвя с
активното участие на детето в зависимост от
неговите възможности и лицата по чл. 12, ал. 1,
като се стимулира тяхната ангажираност за
поемане на конкретни задачи и осигуряване на
напредък в изпълнението на целите от плана.
(3) На детето се предоставя по подходящ и
достъпен начин информация за планираните
дейности и очакваните резултати от тях.
(4) За п рослед я ва не изп ъ л нен ие т о на
индивидуални я медико-социален план се
определя отговорен специалист с подходяща
квалификация, съобразена със заболяването
на детето, който изпълнява функциите на
ръководител на мултидисциплинарния екип
и отговаря за организирането на дейността
по изпълнението на плана.
(5) При необходимост ръководителят по
ал. 4 организира периодично отчитане на
постигнатия напредък в развитието на детето
и формулиране на нови цели и задачи. В срещите участват детето и лицата по чл. 12, ал. 1.
Чл. 23. (1) На децата, настанени в стационарния блок, се осигурява възможност
за осъществяване на контакти с техните
семейства, приятели или близки хора и се
стимулират такива с изключение на случаите
на предвидени ограничения по ал. 2.
(2) Редът за осъществяване на контакти
се определя подробно в медико-социалния
план, в който се отразяват и необходимите
ограничения с оглед безопасността и интереса
на детето.
(3) В стационарния блок се осиг у рява
обособено семейно пространство, в което
при подходящи условия се провеждат всички
срещи между детето и неговите родители,
роднини, близки и други лица.
(4) За настанените в стационарния блок
деца се осигуряват възможности и децата се
насърчават да участват в подходящи за тях
свободни занимания, съобразени с техните
потребности от развитие, интереси и умения.
Чл. 24. (1) За всяко дете, постъпило в стационарния блок, се формира досие с индивидуален регистрационен номер, което съдържа:
1. история на заболяването;
2. температурен лист;
3. медицинск и док у менти, отразяващи
резултати от клинико-лабораторни и образни
изследвания по време на престоя в лечебното
заведение;
4. медицинска док у ментаци я от дру ги
лечебни заведения, в т.ч. документите, предоставени от насочващия лекар;
5. декларации.
(2) В досието по ал. 1 се съхранява информация и за всеки последващ прием на детето
в стационарния блок на центъра.
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Чл. 25. (1) Дете, настанено за лечение
в стационарния блок, при което в хода на
диагностиката и лечението се установи необходимост от определен обем медицинска
помощ, която не може да бъде осъществена
в лечебното заведение, се превежда своевременно в друго лечебно заведение, което може
да осъществи тази дейност.
(2) Превеждането се извършва след осъществяване на контакт и получаване на съгласие за това от приемащото лечебно заведение.
(3) Центърът осигурява подходящ транспорт и съпровождащи пациента медицински
специалисти в зависимост от състоянието и
потребностите му.
(4) При необходимост от спешен медицински транспорт се осъществява контакт
с центъра за спешна медицинска помощ на
територията на съответната област, който
осъществява транспорта. По време на транспорта детето може да бъде придружено от
медицински специалист от центъра за комплексно обслужване.
(5) Превеждането на детето се извършва
след изразяване на информирано съгласие от
лицата по чл. 12, ал. 1 при съобразяване на
правото им на избор на лечебно заведение,
както и на правото им да придружат детето
до и в лечебното заведение при спазване на
съответните правила за това. Изразяването
на информираното съгласие се отбелязва в
медицинската документация на детето.
(6) При отказ от превеждане на детето в
подходящо лечебно заведение лицата по чл. 12,
ал. 1 подписват декларацията по чл. 19, ал. 7.
Чл. 26. (1) Изписването на дете от стационарния блок се извършва от началника на
отделението по предложение на лекуващия
лекар след отпадане на медицинската необходимост от лечение и изпълнение на определения медико-социален план.
(2) Изписването става и при писмено
искане за това от лицата по чл. 12, ал. 1. В
тези случаи лицата по чл. 12, ал. 1 подписват
декларацията по чл. 19, ал. 7.
(3) При изписването се издава епикриза,
която съдържа:
1. паспортна част;
2. окончателна диагноза;
3. придружаващи заболявания;
4. анамнеза;
5. обективно състояние с локален, соматичен и специализиран статус;
6. параклинични изследвания;
7. консултативни прегледи;
8. терапевтична схема;
9. ход на заболяването;
10. настъпили усложнения;
11. проведени диагностични и терапевтични
процедури;
12. статус при изписването;
13. изход от лечението;
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14. описание на съпровождащите епикризата изследвания и други документи;
15. имена и подписи на началника на съответното отделение или негов заместник,
както и имената на лекуващия лекар;
16. печат на лечебното заведение върху
екземплярите на епикризите, предназначени
за пациента и за неговия общопрактикуващ
лекар.
(4) Епикризата се връчва на съответното
лице по чл. 27 в два екземпляра, единият от
които е предназначен за общопрактикуващия
лекар на детето.
(5) Към епикризата се прилага актуализиран
медико-социален план, в който задължително
се включват:
1. препоръки за хигиенно-диетичен режим
след изписването;
2. информация за последващо наблюдение,
лечение и/или рехабилитация;
3. препоръки към общопрактикуващия
лекар на детето;
4. информация за други необходими услуги – социални, образователни и др.
Чл. 27. (1) При изписване на детето то се
предава на негов родител/настойник/попечител/лице, определено по съдебен ред да
осъществява заместваща грижа (след положително становище на дирекция „Социално
подпомагане“), като предаването се документира в медицинската документация на детето.
(2) При липса на родител/настойник/
попечител/лице, определено по съдебен ред
да осъществява заместваща грижа, при невъзможност да се осъществи контакт с тях
или при изразено от тях несъгласие да приемат изписваното дете лечебното заведение
информира съответната дирекция „Социално
подпомагане“ за необходимостта от осигуряване на детето на подходяща социална услуга
по реда на Закона за социално подпомагане.
(3) В случаите по ал. 2 пациентът се предава на служител от съответната дирекция
„Социално подпомагане“ или на служител на
съответната социална услуга със съгласието
на дирекция „Социално подпомагане“.
Раздел V
Хранене
Чл. 28. (1) Храненето на децата се осъществява съгласно утвърдени от директора
на центъра правила.
(2) На децата, ползващи услугите на центъра, се осигурява необходимата по количество и качество храна съгласно установените
стандарти за детско хранене с наредбите по
чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, букви „з“
и „л“ от Закона за здравето.
(3) Менюто на децата се съобразява с възрастта, диетата (в случаите, когато е назначена)
и вкусовите предпочитания на децата.
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(4) Обстановката и организацията в местата
за хранене е съобразена с броя, възрастта и
конкретните потребности на децата и насърчава развиването на умения за самостоятелност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЪТРЕШЕН РЕД
Чл. 29. (1) Директорът на центъра осигурява:
1. оказването на качествена медицинска
помощ и спазване правата на децата;
2. осъществяването на връзка на центъра
и на децата с техните родители/настойници/
попечители/лица, определени да осъществяват заместваща грижа/дирекции „Социално
подпомагане“;
3. сигурността и безопасността на децата,
в т.ч. тяхната закрила от насилие и различни
форми на злоупотреба (информиране при заплаха от или при осъществяване на насилие и
агресия, злоупотреби, лоши практики и др.);
4. необходимите действия в ситуации на
криза или опасност (поведение при инциденти,
злополуки и други критични ситуации);
5. изписването, съхраняването, прилагането
и отчитането на лекарствени продукти;
6. достъпа до информация (поверителност
на личната информация; начини за осигуряване на достъп до нея; използване на недиск
риминационни практики; обратна връзка,
въздействие на услугата върху ползвателя,
оплаквания и др.).
(2) Директорът на центъра утвърждава
правила за извършване на дейностите по
ал. 1, с които задължително регламентира
и отговорностите на персонала на центъра.
(3) С правилата по ал. 2 се уреждат и:
1. настаняването и ползването на жилищния блок;
2. редът за предаване трупа на починал
пациент;
3. медицинският и административният
документооборот на центъра.
Г л а в а

п е т а

УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 30. Центърът се управлява от директор,
който е с висше образование по медицина,
призната медицинска специалност и квалификация по здравен мениджмънт, назначен от
министъра на здравеопазването след конкурс
по Кодекса на труда.
Чл. 31. Директорът на центъра:
1. управлява лечебното заведение;
2. представлява лечебното заведение пред
трети лица;
3. организира и контролира медицинските
дейности и спазването на правата на децата
в лечебното заведение;
4. контролира финансовото състояние на
лечебното заведение и отговаря за финансовата му стабилност;
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5. предоставя при поискване информация
за медицинските дейности и анализ на ефективността на лечебното заведение на Министерството на здравеопазването;
6. изпълнява и други дейности, възложени
му в длъжностната характеристика.
Чл. 32. (1) Директорът на центъра е работодател на всички работещи в него.
(2) Структурата на центровете, броят на
леглата и щатното разписание по длъжности
се утвърждават ежегодно от министъра на
здравеопазването по предложение на директора, което се отправя в срок до 10 януари
на текущата година. Предложение се отправя и във всеки случай на необходимост от
промяна на структурата или длъжностното
щатно разписание на центъра за комплексно
обслужване.
(3) Длъжностните характеристики на работещите в центровете се утвърждават от
директора.
(4) Директорът изготвя и предоставя в Министерството на здравеопазването ежегодно
до края на месец януари отчет за дейността
на центъра за комплексно обслужване през
изминалата календарна година. Отчетът съдържа и анализ на финансовите показатели
за дейността на центъра за комплексно обслужване.
Чл. 33. (1) Директорът на центъра се атестира ежегодно от комисия, назначена от
министъра на здравеопазването.
(2) Основните цели на атестирането са:
1. да се установи нивото на професионалната компетентност и управленските умения
на директора;
2. да се оцени процесът на управление и
резултатите от него, в т.ч. постигнатото подобряване на дейността на центъра;
3. да се оцени изпълнението на функциите
и задачите, регламентирани в нормативните
актове и длъжностната характеристика на
директора.
(3) Атестирането се извършва в срок до три
месеца след изтичане на срока от предходното
атестиране.
(4) Атестирането се извършва от комисия,
определена от министъра на здравеопазването
за всеки конкретен случай.
(5) Председателят на комисията по ал. 4
уведомява директора на центъра за деня на
атестацията не по-късно от пет работни дни
преди нейното провеждане.
(6) Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно, честно и компетентно
въз основа на обективно установими факти
и обстоятелства и съобразно методика, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Чл. 34. (1) Атестирането се извършва по
следните показатели съгласно утвърдена от
министъра на здравеопазването методика:
1. професионална компетентност и управ
ленски умения;
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2. организация на дейността на центъра;
3. обем, качество и ефективност на дейността на центъра;
4. взаимодействие с други здравни, социални и образователни услуги.
(2) Въз основа на комплексен анализ на
дейността по показателите, посочени в ал. 1,
атестацията може да бъде:
1. отрицателна;
2. неудовлетворителна;
3. добра;
4. много добра.
(3) Оценките по отделните показатели и
крайната оценка се вписват в атестационна
карта, която се подписва от членовете на
комисията и оценявания директор.
Чл. 35. (1) Директорът, който не е съгласен
с поставената оценка, има право да подаде
писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.
(2) Възражението се подава до министъра
на здравеопазването в тридневен срок от
датата, на която директорът е подписал атестационната карта.
(3) Министърът на здравеопазването се
произнася по възражението в десетдневен срок
от получаването му, като неговото решение
е окончателно.
(4) Министърът на здравеопазването може
да приеме възражението за основателно или
да го отхвърли.
(5) Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на
директора на центъра.
Чл. 36. Министърът на здравеопазването
може да прекрати с предизвестие по чл. 328,
ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда трудовото правоотношение с директор на център, получил
крайна оценка 1 „отрицателна“.
Г л а в а

ш е с т а

ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 37. (1) Финансирането на центъра за
комплексно обслужване се осъществява от:
1. държавния бюджет;
2. дарителска дейност на местни и чуждестранни физически и юридически лица;
3. други източници.
(2) Родителите, настойниците, попечителите и лицата, определени да осъществяват
заместваща грижа на деца, приети в центровете
за комплексно обслужване, както и дирекциите
„Социално подпомагане“ не заплащат такси
за предоставените от центъра услуги.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
издава на основание чл. 27а, ал. 4 и чл. 35,
ал. 3, т. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър:
Петър Москов
8911
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Правилник за изменение на Устройствения
правилник на регионалните здравни инспек
ции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 31
от 2011 г., бр. 34 от 2013 г., бр. 68 от 2014 г.,
бр. 2, 47 и 63 от 2015 г. и бр. 68 от 2016 г.)
§ 1. В приложение № 2 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. В заглавието числото „131“ се заменя
със „130“.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „107“ се заменя със „106“.
3. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „35“ се заменя с „34“.
§ 2. В приложение № 4 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. В заглавието числото „94“ се заменя с
„93“.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „71“ се заменя със „70“.
3. На ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „22“ се заменя с „21“.
§ 3. В приложение № 7 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. В заглавието числото „59“ се заменя с
„58“.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „45“ се заменя с „44“.
3. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „14“ се заменя с „13“.
§ 4. В приложение № 9 към чл. 26 се правят
следните изменения:
1. В заглавието числото „64“ се заменя с
„63“.
2. На ред „Обща администрация, в т.ч.:“
числото „14“ се заменя с „13“.
3. На ред „дирекция „Административноправно, финансово и стопанско обслужване“
числото „14“ се заменя с „13“.
§ 5. В приложение № 19 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. В заглавието числото „55“ се заменя с
„54“.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „43“ се заменя с „42“.
3. На ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „18“ се заменя със „17“.
§ 6. В приложение № 20 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. В заглавието числото „62“ се заменя с „61“.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „49“ се заменя с „48“.
3. На ред „дирекция „Обществено здраве“
числото „20“ се заменя с „19“.
§ 7. В приложение № 22 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. В заглавието числото „305“ се заменя
с „304“.
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2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „262“ се заменя с „261“.
3.��������������������������������������
�������������������������������������
На ред „дирекция „Лабораторни изследвания“ числото „64“ се заменя с „63“.
§ 8. В приложение № 24 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. В заглавието числото „113“ се заменя
със „112“.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „90“ се заменя с „89“.
3. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „30“ се заменя с „29“.
§ 9. В приложение № 26 към чл. 26 се
правят следните изменения:
1. В заглавието числото „84“ се заменя с
„82“.
2. На ред „Специализирана администрация,
в т.ч.:“ числото „67“ се заменя с „65“.
3. На ред „дирекция „Медицински дейности“
числото „12“ се заменя с „11“.
4. На ред „дирекция „Надзор на заразните
болести“ числото „25“ се заменя с „24“.
Министър:
Петър Москов
8796

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ИНСТРУКЦИЯ № 17
от 4 ноември 2016 г.

за реда за извършване на проверка на фак
турите за закупен газьол във връзка с при
лагане на схема за държавна помощ „Помощ
под формата на отстъпка от стойността на
акциза върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство“
Чл. 1. (1) С тази инструкция се определя
редът за извършване на проверка на фактурите за закупен газьол във връзка с прилагане
на схема за държавна помощ „Помощ под
формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство“.
(2) Всички действия на компетентните
длъжностни лица, предприети в изпълнение
на тази инструкция, се осъществяват при
спазване на съответната нормативна уредба,
регламентираща условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване
на сведения, представляващи лични данни,
данъчна и осигурителна информация или друга
защитена от закона информация.
Чл. 2. Националната агенция за приходите
извършва проверка на фактурите за закупен
газьол във връзка с прилагане на схема за
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държавна помощ „Помощ под формата на
отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско
производство“.
Чл. 3. (1) Министърът на земеделието и
храните изпраща веднъж годишно на изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите искане за извършване на автоматизирана проверка на фактурите за закупения
от земеделските стопани газьол, използван за
механизирани дейности в първичното селскостопанско производство.
(2) Неразделна част от искането по ал. 1 е
обобщен списък по образец съгласно приложението на данните от фактурите на земеделските стопани за закупен газьол. Списъкът се
предоставя на електронен носител във формат
от тип CSV.
Чл. 4. (1) Въз основа на предоставената
по чл. 3, ал. 2 информация от списъка Националната агенция за приходите извършва
проверка относно съответствие на данните от
фактурите, по които земеделските стопани са
заявили закупен газьол, с данните, посочени
в дневниците за продажби на съответните
доставчици по всяка фактура.
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(2) След извършване на проверката по ал. 1
Националната агенция за приходите предоставя на министъра на земеделието и храните
информация за констатирани несъответствия
по отношение на: номер на издадената фактура, идентификационен номер на издателя
и получателя на фактурата, и за наличие на
превишение на общия размер на данъчните
основи за облагане с ДДС и начисления ДДС,
посочени в списъка по чл. 3, ал. 2, над данъчната основа за облагане с ДДС и начисления
ДДС, посочени в дневника за продажби от
издателя на фактурата. Резултатите от извършената проверка се предоставят на електронен
носител във формат от типа CSV.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 47д от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
§ 2. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на земеделието и храните:
Десислава Танева
Министър на финансите:
Владислав Горанов
Приложение
към чл. 3, ал. 2

Структура на данните в обобщения списък на фактурите за закупен газьол
Номер

Идентификационен номер
на земеделския
стопанин
(ЕИК по ЗТР;
БУЛСТАТ;
ЕГН; ЛНЧ)

1

2

Номер на Дата на Идентифика- Общ размер Всичко
фактурата/
докуционен номер на данъчни- начислен
дебитното
мента по ДДС на ли- те основи
ДДС
известие
цето, издател
за облагана фактурата
не с ДДС
(доставчик)
(общо по
фактурата)
3

4

5

6

7

Литри
газьол

Забележка

8

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Пояснения: 1. В колони 2 и 5 типът на полето е символен с размер на полето до 13 символа.
2. В колона 3 типът на полето е символен с размер на полето до 10 символа.
3. В колона 4 типът на полето е дата с вида на формата (dd/mm/yyyy).
4. В колони 6, 7 и 8 типът на полето е цифров с размер на полето до 15 цифри. Колона 8 не
се проверява от НАП.

8830

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка на допусната техническа грешка в Поста
новление № 274 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДВ, бр. 86 от 2016 г.): в § 16 от
заключителните разпоредби думите „§ 7, ал. 1 и 2“ да се четат „§ 8, ал. 1 и 2“.
8973
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-9
от 4 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Инвестиционно проектиране“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-16 от 1.03.2012 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Стара Загора, и общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.

8754

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-10
от 4 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Боженците, с. Трапесковци, с. Кметовци и
селата Беломъжите, Болтата, Влаховци, Вълков
дол, Калчовци, Овощарци, Редешковци, Семерджиите, Спасовци, Съботковци, Харачерите,
Цвятковци и Черневци; с. Донино и селата
А нгелов и Ба линовци; с. Поповци и селата
Гайтаните, Гледаци, Киевци, Дивеци, Мрахори,
Пецовци, Прахали, Рачевци, Чавеи и Янковци;
с. Лесичарка и селата Велковци, Драгомани,
Иглика, Карали, Кметчета, Колишовци, Костенковци, Раховци, Стойчовци и Тодорчета, община
Габрово, област Габрово – без територията на
поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Габрово.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
ка даст ра лните регист ри, е „Инвестиционно
проектиране“ – ЕООД, вписано в регист ъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-16
от 1.03.2012 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Габрово, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

8755

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-11
от 7 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово,
с. Коевци и с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико Търново – без територията
на поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Строител“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ 300-2-72 от 15.07.2004 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, общината и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

8756

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-12
от 14 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица,
област Велико Търново – без територията на
поземлените имоти, за които кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени със
заповеди на началника на Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Сървей груп“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, и Община Горна
Оряховица.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.

8757

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-13
от 14 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
гр. Мездра, община Мездра, област Враца.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Рила Инфотех“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-49 от 28.03.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Враца, и Община Мездра.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.
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ЗАПОВЕД № РД-16-15
от 17 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
с. Николово, община Монтана, област Монтана;
с. Бързия, община Берковица, област Монтана – без територията, за която кадастралната
карта и кадастралните регистри са одобрени
със Заповед № РД-18-76 от 15.07.2008 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геопланпроект“ – ЕАД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 332 от 4.06.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Монтана, съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.

8760

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-14
от 17 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
гр. Белоградчик, община Белоградчик, област
Видин; с. Антимово, с. Кутово и с. Покрайна,
община Видин, област Видин.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Геопланпроект“ – ЕАД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 332 от 4.06.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Видин, съответните общини и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.

ЗАПОВЕД № РД-16-16
от 17 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
гр. Дебелец, с. Самоводене и с. Ресен, община
Велико Търново, област Велико Търново – без
територията на поземлените имоти, за които
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповеди на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадаст ра лната карта
и кадастралните регистри, е „Геотехинженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № 300-2-316 от 12.11.2002 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, общината и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете
за собственост.

Изпълнителен директор:
Св. Наков

Изпълнителен директор:
Св. Наков

8758

8759

Изпълнителен директор:
Св. Наков
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ЗАПОВЕД № РД-16-17
от 17 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землищата на с. Нова
махала и с. Фотиново, община Батак, област
Пазарджик; гр. Костандово, община Ракитово,
област Пазарджик – без територията на поземлените имоти, за които кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед
№ РД-18-14 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД-18-20
от 13.04.2011 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
с. Капитан Димитриево и с. Радилово, община
Пещера, област Пазарджик.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Геоинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра,
и „Зенит – гео“ – ЕООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-277
от 18.09.2002 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пазарджик, съответните общини
и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.

8762

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-18
от 17 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището на
Велинград, община Велинград, област Пазарджик – без територията на поземлените имоти,
за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № РД-18-15 от
13.04.2011 г. и Заповед № РД-18-16 от 13.04.2011 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, са: ЕТ „Геоинженеринг – Николай Киров“, вписан в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 714 от 6.08.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра; „Геобиб“ – ООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 300-2-284
от 18.09.2002 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра; „Пазарджишки териториален кадастър“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 882
от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.

ВЕСТНИК
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пазарджик, и Община Велинград.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.

8763

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-19
от 20 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
Момчилград, община Момчилград, област Кърджали – без територията на поземлените имоти,
за които кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № РД-18-09-2
от 10.12.2008 г. на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Кърджали;
с. Черноочене, с. Каблешково и с. Нови пазар,
с. Пряпорец, с. Среднево, община Черноочене,
област Кърджали.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска агенция
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Кърджали, съответните общини и
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.

8764

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-20
от 20 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за землището на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Консултантска агенция
Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Пловдив, и Община Перущица.
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3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.

8765

Изпълнителен директор:
Св. Наков

ЗАПОВЕД № РД-16-21
от 21 октомври 2016 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Братушково,
с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, с. Драготинци, с. Пищане, с. Повалиръж, с. Радуловци
и с. Ракита, община Сливница, област София.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е ЕТ „Милд – Милен
Димиев“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР
със Заповед № 300-2-70 от 12.02.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Софийска област, общината и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за
собственост.

8856

Изпълнителен директор:
Св. Наков

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3472-П
от 24 октомври 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1650 от 21.04.2016 г. (ДВ, бр. 33
от 2016 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 4326 от
24.10.2016 г. на изпълнителния съвет Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
реши:
1. Продажбата на „Сграда на съобщенията“,
намираща се в УПИ ІІ в кв. 8 по плана на гр. Бургас, ж.к. Изгрев, идентичен с поземлен имот с
идентификатор 07079.501.119, обособена част от
„Български пощи“ – ЕАД, София (наричана понататък „обособената част“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.

ВЕСТНИК
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2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 151 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. ст ъпка на на д даване – 30 0 0 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
30 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 414,
в срок до 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол: IBAN BG39 BNBG
9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD; плащането се извършва преди получаване на тръжната
документация; разходите по заплащането на
тръжната документация са за сметка на лицата,
които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 20-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 20-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Български
пощи“ – ЕАД, София.
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4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на обособената част и проекта на
договор за приватизационна прода жба като
част от нея.

8837

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

РЕШЕНИЕ № 3473-П
от 2 ноември 2016 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 3, буква „a“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и
чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1613 от 3.08.2015 г.
(ДВ, бр. 67 от 2015 г.) относно откриване на процедура за приватизация и протоколно решение
№ 4335 от 2.11.2016 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на Опитна станция по сорто
поддържане и семепроизводство – Бяла Слатина,
намираща се в местността Агиното бранище,
землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла
Слатина, област Враца, обособена част от „Сортови семена – Елит“ – ЕАД, София (наричана
по-нататък „обособената част“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 400 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 100 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
140 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност
та им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока
за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – София, ул. Врабча 23, стая 515,
в срок до 10-ия ден считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 1000 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро
и се заплаща, както следва: в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – само в левове или чрез банков превод по сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол: IBAN BG39
BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код BNBGBGSD;
плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата, които я закупуват;
2.5. т ръж ната док у ментаци я се полу чава
след представяне на документ, от който да е
видно, че лицето е оправомощено да закупи

ВЕСТНИК

БРОЙ 89

тръжната документация; в случай че документът
по предходното изречение е съставен на език,
различен от българския, същият следва да бъде
придружен с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за
участие в търга – до 14 ч. българско време на
15-ия ден считано от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“; предложенията се подават в стая 416 на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или които са
в производство за обявяване в несъстоятелност;
както и лица, осъдени за банкрут;
2.8. посещения и оглед на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след закупуване на тръжната документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на
оглед, издадено от Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 14 ч. българско време
в сградата на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 ЗПСК паричните
постъпления от продажбата на обособената част
да бъдат преведени по сметката на „Сортови
семена – Елит“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за
продажба на обособената част и проекта на
договор за приватизационна прода жба като
част от нея.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 691
от 29 септември 2016 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-94-00-14 от 30.01.2012 г. от Костадин
Стоянов Георгиев и Албена Радева Савова за
разрешаване изработване на ПУП за поземлен
имо т (ПИ) с п ланоснимачен № 470, к в. 42,
м. Кръстова вада, район „Лозенец“.
Със Заповед № РД-09-50-390 от 20.04.2012 г.
на главния архитект на Столична община е
одобрено задание за изработване на ПУП за
ПИ с планоснимачен № 470, кв. 42, м. Кръстова вада, която е изпратена в район „Лозенец“
за съобщаване на заявителя по реда на АПК с
писмо изх. № ГР-94-00-14 от 26.04.2012 г.
Със Заповед № РД-09-50-551 от 12.06.2012 г.
на главния архитект на Столична община е допусната устройствена процедура за ПУП – ПР
за ПИ с планоснимачен № 470, улица по о.т.
223 – 653, кв. 42, м. Кръстова вада.
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С писмо изх. № ГР-94-00-14 от 18.06.2012 г.
заповедта е изпратена до заявителя и до район
„Лозенец“ за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-94-00-14 от 9.11.2012 г.
е внесен проект за ПР за новообразуван УПИ
II-470, улица по о.т. 223 – 653, кв. 42, м. Кръстова вада.
С писмо изх. № ГР-94-00-14 от 28.11.2012 г.
проектът е изпратен за съобщаване по реда на
чл. 128, ал. 3 ЗУТ в район „Лозенец“.
Район „Лозенец“ с писмо № АБ-66-02-106[9] от 25.03.2013 г. връща проекта, за да бъде
приведен в съответствие с действащ план за
регулация по отношение на улица от о.т. 223
до о.т. 90, която е отпаднала с решение на СГС
от 25.12.2003 г., влязло в сила от 21.06.2005 г.,
за което заявителят е уведомен с писмо изх.
№ ГР-94-00-14/2012 от 28.03.2013 г.
Пр ераб о т ен и я т п р о ек т е п р едс т а вен на
11.04.2013 г. в Направление „Архитект у ра и
градоустройство“ и изпратен за съобщаване по
реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ в район „Лозенец“ с
писмо изх. № ГР-94-00-14/2012 от 12.04.2013 г.
Район „Лозенец“ с писмо № АБ-66-02-106-[15]
от 14.05.2015 г. информира, че при съобщаването в законоустановения срок са постъпили
четири възражения и едно становище на район
„Лозенец“. Допълнително с писмо № АБ-6602-106 -[15] о т 18.05.2015 г. ра йон „Лозенец“
изпраща постъпило възражение след изтичане
на законоустановения срок.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ са постъпили:
– мол ба с вх. № Г Р-94 - 0 0 -14 -[3]/2 012 о т
26.06.2015 г. от „НАВИ Инвест 7“ – ЕООД, собственик на ПИ с планоснимачен № 471, с която
заявяват желание за допускане на процедура по
урегулиране на имота; приложени са документ
за собственост, скица, издадена от район „Лозенец“, мотивирано предложение, пълномощно;
– възражение с вх. № ГР-94-С-36 от 26.06.2015 г.
от собствениците на ПИ с планоснимачен № 473,
с което молят за имоти с пл. № 473 и № 1702 да
се обособят УПИ; приложени са документ за
собственост за ПИ с пл. № 473, скица за имота,
мотивирано предложение.
Проек т ът и пос т ъпи л и т е въ зра жени я са
разгледани от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-52
от 14.07.2015 г., т. 1. Взето е решение по възраженията и становището на район „Лозенец“.
Направено е служебно предложение да се изработи корекция на план-схемите по чл. 108 ЗУТ
в обхвата на улица по о.т. 223 – 635.
С писмо № ГР-94-00-14-[4]/2012 от 31.07.2015 г.
заинтересованите лица са уведомени за решението на ОЕСУТ.
С м о л б а в х . № Г Р- 9 4 - 0 0 -14 -[5 ] /2 01 2 о т
9.10.2015 г. собственикът на ПИ с планоснимачен № 471 е поискал копие от план-схемите
по чл. 108 ЗУТ на м. Кръстова вада. Материалите са получени от заинтересованото лице
на 15.10.2015 г.
С писмо № ГР-94-00-14-[6]/2012 от 4.11.2015 г.
са п редс та вен и: П У П – ПР за м. Кр ъс т ова
вада, кв. 42, У ПИ ІІ-470 – „За ЖС“, и У ПИ
III- 471 – „За ЖС“, к в. 36, У ПИ II- 481 – „За
ЖС“, и УПИ III-482 – „За ЖС“, улица по о.т.
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223 – 653; план-схеми по чл. 108 ЗУТ; актуална скица, издадена от район „Лозенец“; данни
за п ред вари т ел но п роу ч ва не о т „Софи йск а
вода“ – АД; съгласувателни писма със „Софийска
вода“ – АД, от 10.2015 г., с „ЧЕЗ Разпределение
България“ – АД, от 13.10.2015 г., „Овергаз мрежи“ – АД, от 19.10.2015 г. Допълнително към
административната преписка са представени
с писмо № ГР-94-00-14-[7]/2012 от 16.11.2015 г.
транспортно-комуникационен план и становище
от ОПП – СДВР.
С писмо изх. № САГ16-ГР00-462 от 25.01.2016 г.
заявителите са информирани, че представеният
ПТКП не отговаря на изискванията за обем и
съдържание на проекта. Коригираната и допълнена транспортно-комуникационна схема е
представена с писмо № САГ16-ГР00-462-[1] от
8.02.2016 г.
Проектът за ПР и план-схеми по чл. 108 ЗУТ
са съгласувани от отделите на Направление
„Архитектура и градоустройство“. Разгледани са
и са приети от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-19
от 1.03.2016 г., т. 5. Взето е решение преработеният проект и план-схемите по чл. 108 ЗУТ да
се изпратят за съобщаване по реда на чл. 128,
ал. 10 ЗУТ.
С писма № САГ16-ГР00-462-[2] от 11.03.2016 г.
проектът и план-схемите по чл. 108 ЗУТ са изпратени до район „Лозенец“ за съобщаване по
реда на чл. 128, ал. 1 и 10 ЗУТ с обявление до
„Държавен вестник“.
Район „Лозенец“ с писмо № РЛЦ-АП00-112-[1]
от 20.05.2016 г. информира за изпълнена процедура по обявяването по реда на чл. 128, ал. 1
и 10 ЗУТ и че в законоустановения срок не са
постъпили възражения.
Проектът за ПР и план-схемите по чл. 108
ЗУТ са разгледани и приети от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-40 от 31.05.2016 г., т. 5, с решение
същите да се изпратят по компетентност в СОС
за одобряване във връзка с чл. 21, ал. 7 ЗОС.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Допускането за изработването на проекта
със Заповед № РД-09-50-551 от 12.06.2012 г. на
главния архитект на Столична община е преди
влизане в сила на ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
на 26.11.2012 г., поради което на основание
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ производството следва да се
довърши по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Искането за разрешаване изработването на
ПУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 124а, ал. 5 във връзка с чл. 131,
ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, което се установява от
приложените документи за собственост.
С проекта за план за регулация се обособяват
нови УПИ II-470 – „За ЖС“, и УПИ III-471 – „За
ЖС“, от кв. 42 и УПИ II-481 – „За ЖС“, и УПИ
III-482 – „За ЖС“, от кв. 36, м. Кръстова вада.
Отреждането „за ЖС“ не противоречи на устройствената зона на територията – „Жс“.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 ЗУТ.
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Транспортният достъп до новообразувания
УПИ се обезпечава с новопроектирана улица по
о.т. 223а – 223 – 658, обвързвана с действащата
улична регулация, с което е спазена разпоредбата
на чл. 14, ал. 3 и 4 ЗУТ.
Проектът е изработен върху одобрен кадастрален план, с което е спазен чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта. Проектът е съобщен на заинтересованите лица по предвидения
в закона ред. Извършено е изискуемото съгласуване на плана за регулация и застрояване с
администрации, със специализираните контролни
органи и експлоатационни дружества. Проектът
за ПУП е разгледан и приет от ОЕСУТ.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането им.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 129,
ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 във
връзка с ал. 2, чл. 104, ал. 1, чл. 115, ал. 1 и 2
ЗУТ, устройствена категория по т. 3 от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-40 от 31.05.2016 г., т. 5, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за плана за регулация на
м. Кръстова вада, кв. 42, УПИ ІІ-470 – „За ЖС“, и
УПИ III-471 – „За ЖС“, кв. 36, УПИ II-481 – „За
ЖС“, и УПИ III-482 – „За ЖС“, улица по о.т.
223а – 223 – 653 съгласно приложения проект по
червените и сините линии, цифри и текст.
2. Одобрява проект за план-схеми по чл. 108
ЗУТ в обхвата на разработката съгласно приложения проект.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

8847

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 13-13
от 28 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 ЗУТ, чл. 21,
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ал. 1 и 7 ЗОС и изм. и доп. на решение по т. 11
от протокол 12 от 1.06.2016 г. Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ
X-95 и УПИ XI-80, кв. 2, и УПИ XLI-95, кв. 16,
по плана на кв. Крайморие, с което се:
– обособява нова пешеходна алея с ширина
2,30 м между УПИ X-95 и УПИ XI-80 в кв. 2,
разположена симетрично за сметка на двата
УПИ, изменят се югоизточната регулационна
граница на УПИ X-95 и северозападната регулационна граница на УПИ XI-80 и се урегулират
нови УПИ X-938 и УПИ XI-946, с устройствени
показатели за застрояване – Пл. застр. – до 30 %,
Кинт. – до 1,50, височина – до 10 м (3 ет.), озеленяване – мин. 50 %, с предвидено застрояване,
посочено с ограничителни линии на застрояване;
– обособява нова пешеходна алея с ширина
2,25 м между УПИ XL-96 и УПИ XLI-95 в кв. 16,
за осигуряване на габарита на която се отнема
част от УПИ X-95, изменя се северозападната
регулационна граница на У ПИ XLI-95 и се
урегулира нов УПИ XLI-941, с устройствени показатели за застрояване – Пл. застр. – до 20 %,
Кинт. – до 0,50, височина до 7 м (2 ет.), озеленяване – мин. 70 %, с предвидено застрояване,
посочено с ограничителни линии на застрояване,
съгласно приложения проект, който е неразделна
част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 ЗУ Т ч рез Общ и нск и я с ъв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.

8780

Председател:
К. Луков

РЕШЕНИЕ № 17-6
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 13 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасета на техническата инфраструктура – трасе на захранващ водопровод ПЕВП ∅ 315 за кв. Ветрен, гр. Бургас,
до Бизнес индустриална зона – гр. Българово,
община Бургас, и трасе на дъждовен колектор
от Бизнес индустриална зона – гр. Българово,
община Бургас, до съществуващ водосток на
автомагистрала „Тракия“ в обвръзка с елементите на техническата инфраструктура на Бизнес
индустриална зона – гр. Българево, по улица
с о.т. 229 – о.т. 230 – о.т. 231 – о.т. 232 – о.т.
233 – о.т. 234 – о.т. 235 – о.т. 236.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 ЗУ Т ч рез Общ и нск и я с ъв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

8781

Председател:
К. Луков
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РЕШЕНИЕ № 17-8
от 27 септември 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16 ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за улична регулация за обслужваща улица с о.т.
83 – о.т. 121 – о.т. 120 – о.т. 119 – о.т. 118 – о.т.
117 – о.т. 116 – о.т. 115 – о.т. 115А – о.т. 114 – о.т.
113 – о.т. 112 – о.т. 111 – о.т. 110 – о.т. 109 – о.т.
108 – о.т. 107 – о.т. 86 за осигуряване на транспортен достъп на имоти и обособяване на нов
квартал 16 в с.о. Острица 2, землище кв. Банево,
гр. Бургас, в устройствена зона 1/Ов в съответствие с действащ ОУП на гр. Бургас съгласно
изготвения проект и таблицата на засегнатите
от трасето на улицата имоти.
Решението подлежи на обжалване по реда
на ч л. 215, а л. 4 ЗУ Т ч рез Общ и нск и я с ъв е т – г р. Бу р г а с , п р ед А д м и н и с т р а т и в н и я
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
Председател:
К. Луков

8782

ОБЩИНА ИСПЕРИХ
РЕШЕНИЕ № 161
от 30 юни 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Исперих, реши:
Одо б р я в а п р о ек т, п рие т о т ОЕС У Т, з а
ПУП – ПЗ, придружен от ПУП – ПП на линейни обекти на техническата инфраструктура
(водопровод и ел. захранване) на поземлен имот
№ 61875.77.3 по кадастралната карта и регистри
на с. Райнино, област Разград.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Разград, по реда
на АПК.
Председател:
Д. Димитров

8843

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № 1633
от 14 октомври 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и 8 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 320, ал. 1 и 3 във
връзка с § 18, ал. 1, т. 1 ПЗРЗПУО и Решение № 230 от 25.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч, относно промяна на наименованието на Общински детски комплекс – Ловеч,
променям наименованието на Общински детски
комплекс – Ловеч, с адрес ж. к. Червен бряг, в
Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс (ЦПЛР – Общински
детски комплекс), с адрес: Ловеч, ж. к. Червен
бряг, считано от учебната 2016/2017 г.
Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от ЦПЛР – Общински детски
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комплекс – Ловеч, да се уредят съгласно чл. 123
от Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Венцислав Маринов Христов – зам.-кмет
на община Ловеч.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8839

Кмет:
К. Маринова

ЗАПОВЕД № 1635
от 14 октомври 2016 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 и 8 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 310, ал. 5, чл. 320, ал. 1 и 3 във връзка
с § 18, ал. 1, т. 1 ПЗРЗПУО и Решение № 231 от
25.08.2016 г. на Общинския съвет – гр. Ловеч, относно промяна на наименованието на Ученическо
общежитие – Ловеч, променям наименованието
на Ученическо общежитие – Ловеч, с адрес:
ж. к. Здравец, бл. 215, в Център за подкрепа за
личностно развитие – Ученическо общежитие
(ЦПЛР – Ученическо общежитие), с адрес: Ловеч, ж. к. Здравец, бл. 215, считано от учебната
2016/2017 г.
Трудовите правоотношения на работниците
и служителите от ЦПЛР – Ученическо общежитие – Ловеч, да се уредят съгласно чл. 123 от
Кодекса на труда.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Венцислав Маринов Христов – зам.-кмет
на община Ловеч.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

8840

Кмет:
К. Маринова

ОБЩИНА ОРЯХОВО
РЕШЕНИЕ № 179
от 27 октомври 2016 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, Решение № КЗЗ- 14.7 от 9.07.2015 г.
на Комисията по земята към Министерството на
земеделието и храните и Решение № 2016-10-04
от 28.09.2016 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съвет – гр. Оряхово, реши:
Одобрява изменение на действащ ПУП – парцеларен план за връзки с мрежите на техническата
инфраструктура на водоем „Средна зона“ – Оряхово, разположен в имот № 000453, а връзките
са разположени в ПИ с № 000456, м. Кралицата,
по КВС за землището на гр. Оряхово, одобрен с
Решение № 421 от протокол № 34 от 27.06.2013 г.
с нова дължина на трасето 363 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Враца, чрез Община
Оряхово.

8842

Председател:
Р. Декова
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68. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството обявява, че на основание
чл. 148, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4, чл. 145,
ал. 2, т. 2, букви „б“ и „в“ във връзка с чл. 143
и чл. 144, ал. 1 ЗУТ и чл. 3, ал. 2 от Закона за
пътищата е издал Разрешение за строеж № РС-76
от 1.11.2016 г. за обект: „Допълване на пътен възел
„Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“
и път III-666“. На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
8841
49. – Съдийската колегия на Висшия съдебен
съвет:
1. Обявява на основание чл. 194а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт свободните длъжности
за административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
1.1. Административен ръководител – председател на Районния съд – Велинград – свободна
длъжност.
1.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Девня – свободна длъжност.
1.3. Административен ръководител – председател на Районния съд – Каварна – свободна
длъжност.
2. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от Закона за съдебната власт процедура за избор на
административни ръководители в органите на
съдебната власт, както следва:
2.1. Административен ръководител – председател на Апелативния специализиран наказателен
съд – изтичащ мандат на 7.12.2016 г.
2.2. Административен ръководител – председател на Районния съд – Карлово – изтичащ
мандат на 12.12.2016 г.
3. В 30-дневен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; свидетелство за съдимост, издадено за
участие в конкурс по Закона за съдебната власт;
медицинско удостоверение, издадено в резултат
на извършен медицински преглед, че лицето не
страда от психическо заболяване; концепция за
работата като административен ръководител, която
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане
на длъжността, анализ и оценка на състоянието на
органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност,
набелязване на цели за развитието и мерки за
тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена
служба или от окръжните следствени отдели към
окръжните прокуратури за образувани досъдебни
производства; декларация за имотно състояние и
произход на средствата за придобиване на имуще-
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ството по образец, утвърден от Висшия съдебен
съвет; документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
8849
56. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 48/2014 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Виолета Асенова Мишкова – адвокат
от Адвокатската колегия – Варна, се лишава от
право да упражнява адвокатска професия за срок
една година.
8817
56а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 9/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Лорета Венцеславова Кинцл – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок дванадесет месеца.
8818
56б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 5 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 20/2016 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Варна, Полина Николаева Вакарелова – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок три месеца.
8819
79. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ съобщава съгласно чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост и в изпълнение на т. 3 от
Решение № 361 на Министерския съвет от 12 май
2016 г. за отчуждаване на части от имоти – частна
собственост, за държавнa нуждa за изграждане на
обект „Пътен надлез „Триводици“ на км 132+592.42
по трасето на железопътен участък Септември –
Пловдив“ в землищата на с. Триводици и с. Ново
село, община Стамболийски, област Пловдив,
и реконструкция на съществуваща електропроводна линия 20 kV при пресичането є с трасето
на пътния надлез в землището на с. Триводици
на Анна Рангелова Данаилова, наследница на
Андон Данаилов Георгиев, собственик на имот
№ 73081.037.020, намиращ се в землището на
с. Триводици, община Стамболийски, област
Пловдив, че от същия имот с площ 1,390 дка,
описан в РМС № 361 от 12.05.2016 г. – приложение към т. 1, т. 3, се отчуждават 0,118 дка.
За допълнителна информация: на сайта на ДП
„НКЖИ“ – www.rail-infra.bg.
8831
80. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия, София, обявява конкурси за
главни асистенти: в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия,
научна специалност „Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и детайли“ към катедра
„Технология на архитектурата“ – един; научна
специалност „Обща, висша и приложна геодезия“ към катедра „Приложна геодезия“ – един; в
професионално направление 8.2. Изобразително
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изкуство, научна специалност „Изкуствознание
и изобразителни изкуства (моделиране)“ към
катедра „Рисуване и моделиране“ – един, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, София,
бул. Хр. Смирненски 1, тел. 02/963-52-45, в. 449,
и 02/866-90-54.
8832
37. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурс за главен асистент в професионално направление 5.4. Енергетика, научна
специалност „Електротехнически материали и
кабелна техника“, Електротехнически факултет,
катедра „Електроенергетика“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи в университета, отдел „Човешки ресурси“, тел. 052/383-284.
8803
35. – Тракийският университет – Стара Заго
ра, обявява конкурси за академична длъжност
главен асистент: за Ветеринарномедицинския
факултет – в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.4. Ветеринарна медицина
по „Анатомия на домашните животни“ – един; за
Аграрния факултет – в област на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина,
професионално направление 6.3. Животновъдство
по „Специални отрасли (коне)“ – един; за Медицинския факултет – в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина по „Медико-санитарна
защита“ – един, трите със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; за Факултет
„Техника и технологии“, Ямбол – в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.1. Машинно инженерство по „Мет
рология и метрологично осигуряване“ – един; в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.1. Машинно инженерство по „Художествено оформяне и моделиране на текстилни и шивашки изделия, облекла
и обувки“ – един; в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление
5.12. Хранителни технологии по „Технология на
животинските и растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийно-козметичните
препарати“ – един, трите за ФТТ със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи: за ВМФ – във факултета, тел. 042/699-506; за
АФ – във факултета, тел. 042/699-443; Студентски
град, за МФ – ул. Армейска 11, тел. 042/664-468; за
ФТТ – във факултета, Ямбол, ул. Граф Игнатиев
38, тел. 046/669-181.
8828
465. – Институтът по зеленчукови култури
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академичната длъжност доцент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, Пловдив 4003, ул. Брезовско шосе 32,
тел. 032/952296.
8829
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83. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност професор по
научната специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“, професионално
направление 6.1. Растениевъдство – един за нуждите на Земеделския институт – Шумен, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Земеделския институт – Шумен,
тел. 054/992-973.
8804
84. – Земеделският институт – Шумен, към
Селскостопанската академия – София, обявява
конкурс за академичната длъжност професор по
научната специалност „Свиневъдство“, професионално направление 6.3. Животновъдство – един
за нуждите на Земеделския институт – Шумен,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в Земеделския институт – Шумен, тел. 054/992-973.
8805
5. – Столичната община на основание чл.
128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване на УПИ І-ЗЕПЕ,
кв. 4, и изменение на план за регулация на УПИ І
„за парк за ежедневен отдих“ (нов), кв. 4а (нов),
с придружаващи план-схеми на техническата
инфраструктура, НПЗ „Изток – Подзона Горубляне“, които са изложени в район „Младост“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столична община чрез
район „Младост“.
8865
15. – Община гр. Гълъбово, област Стара Загора, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на обект от техническата инфраструктура „Нова ВЛ 400 kV от п/
ст „Пловдив“ до п/ст „Марица – Изток“, който
за територията на община Гълъбово е с трасе
и сервитути в землището на гр. Гълъбово и
с. Мусачево. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, стая 207. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8838
11. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за ПИ 72624.619.411 (път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за
обект: кабелна линия НН за електрозахранване
на ПИ 72624.301.3 – урбанизирана територия за
„ПСД“ в землището на гр. Добрич. Проектът
е изложен в Центъра за услуги и информация
на Община гр. Добрич, работно място № 8. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен
план до общинската администрация на Община
гр. Добрич.
8844
12. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за ПИ 72624.619.411 (път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: водопровод за захранване на ПИ
72624.301.3 – урбанизирана територия за „ПСД“
в землището на гр. Добрич. Проектът е изложен
в Центъра за услуги и информация на Община
гр. Добрич, работно място № 8. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план до общинската администрация на Община гр. Добрич.
8845
5. – Община „Родопи“, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 33, прието с протокол № 7 от 24.08.2016 г. на
ЕСУТ при Община „Родопи“ – Пловдив, е приет
проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП), изработен въз основа
на проекта по част „Пътна“, съгласу ван от
К АТ – Пловдив, за обект: Частно училище от
І – IV клас в УПИ ІІ-20.78, 20.77, 20.76 – обществено обслужване – частно училище (ПИ
20.410 по КК), местност Витрогона, землище
на с. Марково, подобект: Проект за комуникационно-транспортна връзка на територията
на Община „Родопи“ – Пловдив, преминаваща
през поземлени имоти с идентификатори 20.66,
20.206, 20.281 и 20.400 – общинска собственост,
и поземлени имоти с идентификатори 20.8, 20.21,
20.71, 20.72, 20.73, 20.74, 20.75, 20.81, съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти към
ПУП – парцеларен план. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП
в сградата на Община „Родопи“ и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8846

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване от Снежана Ивайлова Петрова в качеството є на директор на дирекция на Природен
парк „Витоша“ със седалище в София на чл. 7,
ал. 5 от Устройствения правилник на дирекция на
Природен парк „Витоша“, издаден от директора
на Изпълнителната агенция по горите (обн., ДВ,
бр. 12 от 2012 г., в сила от 10.02.2012 г.; изм., бр. 28
от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г., бр. 77 от 2014 г.,
в сила от 16.09.2014 г.; изм. с Решение № 12997
от 2.12.2015 г. на ВАС на РБ – бр. 7 от 2016 г.;
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доп., бр. 22 от 2016 г., в сила от 22.03.2016 г.;
изм., бр. 37 от 2016 г., в сила от 17.05.2016 г.; доп.,
бр. 61 от 2016 г., в сила от 5.08.2016 г.)., по което
е образувано адм. д. № 11146/2016 г. по описа на
Върховния административен съд.
8821
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпил протест от Районна прокуратура – Велико Търново, против чл. 27, т. 3, чл. 30 и 31 от
Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Велико Търново, и на
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в редакция, приета с
Решение № 7 и Решение № 8 по протокол № 2 от
3.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Велико Търново, за което е образувано адм.д. № 687/2016 г.
по описа на Административния съд – Велико
Търново. Съдебното заседание е насрочено за
16.12.2016 г. от 10 ч.
8827
Административният съд – Габрово, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
АПК съобщава, че е постъпил протест от Милчо Генжов – прокурор в Окръжна прокуратура – Габрово, против чл. 28, т. 4 и 5 от Наредбата
за реда и условията за провеждане на търговска
дейност на територията на община Дряново, във
връзка с което е образувано адм.д. № 191/2016 г.
по описа на Административния съд – Габрово,
насрочено за 14.12.2016 г. от 10 ч.
8823
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба на сдружение с нестопанска
цел „Български правозащитен алианс“ против
чл. 4, ал. 1, т. 4 и 5 и чл. 50 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Ракитово. По жалбата е образувано адм. д.
№ 828 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2016 г., насрочено за разглеждане
на 23.11.2016 г.
8825
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е подадена жалба от Борис
Велиславов Братухчев срещу чл. 20, ал. 1, т. 3
от Наредба № 17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Плевен, приета с
Решение № 336 от 7.11.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Плевен, изменена с Решение № 463
от 27.02.2013 г., Решение № 877 от 19.12.2013 г.,
по която е образувано адм.д. № 830/2016 г. по
описа на Административния съд – Плевен.
8824
Административният съд – Пловдив, ІХ състав, съобщава на Мариян Йорданов Шишков с
последен известен адрес Пловдив, ул. Бунтовнишка 15, че по адм. д. № 3257/2015 г. е постъпила
касационна жалба от Надежда Галинова Чонова
против решение № 1594 от 3.08.2016 г., като в
14-дневен срок може да подаде писмен отговор.
8826
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Софийският градски съд, I гр. отделение, 11
състав, на основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД
(отм.) и съгласно определение от 30.06.2016 г.
уведомява, че е образувано гр. д. № 15713/2011 г.
по описа на СГС, I ГО, 11 състав, въз основа на
постъпило мотивирано искане вх. № 106460 от
18.11.2011 г. от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Малин Aтaнаcoв
Мapков с постоянен адрес: София, кв. Требич,
район „Надежда“, ул. Станислав Ангелов 7, и
срещу Маргарита Николаева Маркова с постоянен
адрес: София, кв. Требич, район „Надежда“, ул.
Станислав Ангелов 7, за отнемане на имущество
на обща стойност 592 097,30 лв.
Насрочва гр. дело № 15713/2011 г. по описа на
СГС, I ГО, 11 състав, за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.02.2017 г. от 14,30 ч.
Определя едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции
върху имуществото на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД (отм.), описано, както следва:
От Марин Атанасов Марков и Маргарита Николаева Маркова с правно основание чл. 10 във връзка
с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– 3/5 ид. ч. от неурегулирано дворно място,
намиращо се в София, кв. Требич, съставляващо
имот планоснимачен № 605 по неодобрения кадастрален план на гр. София, кв. Требич – Стопански
двор, а по парцелния план на Стопански двор – кв.
Требич, парцел № XXXII, цялото с площ 5361,25
кв. м, при съседи на имота: североизток – парцел
XXXI, северозапад – път и парцел XXX, югозапад – парцел XXXIV с торище, заедно с изградените
върху същия парцел обект № 28 – конюшня за
40 бр. коне, представляваща паянтова сграда със
застроена площ 320 кв. м, и обект № 29 – бетонна
площадка с площ 500 кв. м, придобит с нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 98, т. LXIII,
дело № 12572/1996 г. на 18.06.1996 г. и нотариален
акт за продажба на недвижим имот № 66, т. VI,
peг. № 18152, дело № 948/2002 г.
– Неурегулиран поземлен имот – нива, възстановена в стари реални граници по решение на
Поземлената комисия в Община Надежда, София,
трета категория, с площ 2330 кв. м, намираща се
в землището на махала Требич, местността Вардаро (Маноловата), представляваща имот № 796
по кадастралния план от 1950 г., при съседи: имот
№ 49003 – нива насл. на Георги Конев Тошев, имот
№ 62040 – нива насл. на Божил Николов Стоянчев, имот № 62002 – нива насл. на Симеон Митев
Стоянчев, имот № 49031 – нива насл. на Трайко
Венков Колев, и имот № 41 – жил. територия на
кметство Требич, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 128, т. I,
peг. № 5927, дело № 123/2001 г.
– Урегулиран поземлен имот (бивша нива),
намиращ се в землището на махала Требич,
местността Маноловата, с площ 1100 кв. м,
представляващ по скица с имоти планоснимачни
номера 135-а и 135-в, отредени за парцел XIII в
кв. 33 по плана на гр. София, местността Требич,
при граници по скица: ул. Равнец, парцел XIV
135-б – за озеленяване, и парцел І-135 от квартал 33, а по нотариален акт: от север – улица,
от изток – Стана Колева, от запад – наследници
на братя Венкови, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 128, т. I,
peг. № 5927, дело № 123/2001 г.
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– Земеделска територия – обработваема земя
(нива), с площ 1,537 дка, трета категория, намираща се в местност Вардаро, представляваща
имот № 049003 по картата на землището на с.
Требич, община Връбница – София, при граници:
имот № 062042, имот № 062041, имот № 062040,
имот № 049002, имот № 000041 и имот № 049004,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 16, т. ІІІ, peг. № 26121, дело
№ 335/2002 г.
– Лек автомобил марка и модел „Фолксв а г е н Д ж е т а“ с Д К № С 10 8 9 К Р с р а м а
W V WZZZ1GZLW620762 и двигател № 8460876,
произведен 1990 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС, сключен на 24.06.2004 г.
– Товарен автомобил марка и модел „Мерцедес 410 D“, рама WDB6114181P070568, двигател
№ 60294010086713, произведен 1990 г., придобит с
митническа декларация 5000/4-49244 от 5.09.2001 г.
От Маргарита Николаева Маркова с правно
основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата в размер 39 568,37 лв. по депозитна
сметка в евро с ІBAN BG71PRCB92302426544811,
открита на 19.03.2001 г. в „Про Кредит Банк“ – АД,
със салдо към 21.08.2009 г. – 20 200 евро, с титуляр
Маргарита Николаева Маркова.
– Наличната сума по спестовен влог в евро
№ 96604416110616, открит на 28.04.2005 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Маргарита
Николаева Маркова.
– Сумата в размер 2,76 лв. по спестовна
сметка в левове № 96604416110600, открита на
11.04.2005 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД, със
салдо към 21.08.2009 г. – 1,41 евро, с титуляр
Маргарита Николаева Маркова.
– 25 бр. акции от емисията (BG 11 0000
6987) на „Орел Инвест“ – АД, ЕИК 121640360,
притежавани от Маргарита Николаева Маркова.
От Марин Атанасов Марков с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
– Сумата в размер 36,92 лв. по спестовна
сметка в левове № 96604085325600, открита на
19.03.2001 г. в „Уникредит Булбанк“ – АД, със
салдо към 21.08.2009 г., с титуляр Марин Атанасов Марков.
– 50 бр. дружествени дялове с номинална
стойност 100 лв. всеки, притежавани от Марин
Атанасов Марков в капитала на „М 99“ – ЕООД,
ЕИК 130164633, peг. по ф. д. № 15209/1999 г. по
описа на СГС, със седалище и адрес на управление: София, р-н „Надежда“, кв. Требич, ул.
Станислав Ангелов 7, представлявано от Марин
Атанасов Марков, в размер 5000 лв.
– 25 бр. дружествени дялове с номинална
стойност 100 лв. всеки, притежавани от Марин
Атанасов Марков в капитала на „МИ 99“ – ООД,
ЕИК 131429760, peг. по ф. д. № 16120/2005 г. по
описа на СГС, със седалище и адрес на управление: София, р-н „Надежда“, кв. Требич, ул. Станислав Ангелов 7, представлявано от Маргарита
Николаева Маркова и Марин Атанасов Марков.
– 25 бр. дружествени дялове с номинална
стойност 100 лв. всеки, притежавани от Маргарита
Николаева Маркова в капитала на „МИ 99“ – ООД,
ЕИК 131429760, peг. по ф. д. № 6120/2005 г. по
описа на СГС, със седалище и адрес на управление: София, р-н „Надежда“, кв. Требич, ул. Станислав Ангелов 7, представлявано от Маргарита
Николаева Маркова и Марин Атанасов Марков,
в размер 5000 лв.
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– 50 бр. дружествени дялове с номинална
стойност 50 лв. всеки, притежавани от Марин
Атанасов Марков в капитала на „РЕД“ – ООД,
ЕИК 121323004, peг. по ф. д. № 16506/1993 г. по
описа на СГС, със седалище и адрес на управление София, р-н „Надежда“, кв. Требич, ул.
Станислав Ангелов 7, представлявано от Борис
Атанасов Антов и Марин Атанасов Марков, в
размер 5000 лв.
– 25 бр. акции от емисията (BG 11 0000 6987)
на „Орел Инвест“ – АД, ЕИК 121640360, притежавани от Марин Атанасов Марков.
8981

ПОК А Н И И С Ъ ОБ Щ Е Н И Я
741. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2
ЗА свиква редовно общо събрание на адвокатите,
вписани в АК – Благоевград, на 28 – 29.01.2017 г.
с начало 9 ч. в залата на АК – Благоевград, намираща се в Благоевград, ул. П. Димов 1, ет. 3, при
следния дневен ред: 1. отчети на председателя и
секретаря на АС за дейността на АС през 2016 г.;
2. доклад на КС; 3. отчет на ДС; 4. отчет на председателя на УС на ДФ за подпомагане на адвокати
и служители от АК – Благоевград; 5. обсъждане
и приемане на бюджет на АК – Благоевград, за
2017 г.; 6. обсъждане и приемане на бюджет на УС
на ДФ за подпомагане на адвокати и служители
от АК – Благоевград, за 2017 г.; 7. разни; 8. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите в
страната. Регистрацията на адвокатите за участие
в общото събрание се извършва в деня на общото
събрание от 8 ч. Участието в общото събрание
е лично или чрез адвокат пълномощник, вписан
в АКБ. Всички адвокати при регистрацията си
се легитимират с адвокатската карта и писмено
пълномощно (за упълномощените). На основание
чл. 81, ал. 7 ЗА пълномощното се представя от
упълномощителя в АС в деня преди събранието
или от упълномощения при регистрацията му в
деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе
един час по-късно в обявения ден независимо от
броя на присъстващите членове.
8834
4. – Съветът на настоятелите на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Училищно настоятелство при НУ „Яне Сандан
ски“, Разлог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 16.12.2016 г. в
17 ч. в сградата на НУ „Яне Сандански“ в Разлог,
ул. Яне Сандански 17, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на настоятелството за 2016 г.;
2. приемане план за дейността на настоятелството за 2017 г.; 3. освобождаване и прием на нови
членове; 4. избор на председател и ръководни
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органи; 5. разни. Съгласно чл. 17 от устава на
сдружението общото събрание е законно, ако на
него присъстват повече от половината от всички
членове на настоятелството. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час по-късно – в 18 ч., на същото
място и при същия дневен ред и може да се
проведе, колкото и членове да се явят.
8850
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по лека атле
тика – НОВЕ“ – Свищов, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 1 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 28.12.2016 г. в 15 ч. в
административната сграда на Спортен комплекс
„Свищов“, Свищов, ул. Полк. Иванов 1, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението за 2015 г.; 2. отчет на УС за финансовото състояние на сдружението за 2015 г.; 3.
вземане на решение за приемане на нови членове на
сдружението; 4. вземане на решение за изменение
на устава на сдружението; 5. вземане на решение
за освобождаване на настоящия УС на сдружението; 6. вземане на решение за освобождаване
от отговорност членовете на освободения УС на
сдружението; 7. вземане на решение за числеността
на УС на сдружението; 8. вземане на решение за
избор на нов УС на сдружението; 9. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 22 от устава на сдружението събранието ще
се проведе същия ден в 16 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
8835
369. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Стара Загора, на основание чл. 81,
ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо събрание на адвокатите
при Адвокатската колегия – Стара Загора, на
28 и 29.01.2017 г. в 9 ч. в заседателната зала на
Адвокатската колегия – Стара Загора, намираща
се в Стара Загора, ул. Пазарска 35, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК
за 2016 г.; 2. финансов отчет на САК за 2016 г.;
3. доклад на контролния съвет за упражняване
на бюджета и стопанисване на имуществото на
колегията през 2016 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за 2016 г.; 5. разисквания по отчетите;
6. приемане на бюджет на САК за 2017 г.; 7.
разни; 8. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден и на същото място в 10 ч.
при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на колегията. Поканват
се всички членове на колегията да участват в
събранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
8833
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