
 

 

Становище на Национална мрежа за децата по проекта на 

Наредба за приобщаващото образование 

Национална мрежа за децата (НМД) е обединение на 137 граждански организации и 

съмишленици, работещи за и с деца и семейства в цялата страна. Насърчаването, защитата и 

спазването на правата на детето са част от ключовите принципи, които ни обединяват. Ние 

вярваме, че всички политики и практики, които засягат пряко или косвено децата, следва да се 

изготвят, прилагат и съблюдават, като се взема предвид принципът за висшия интерес на 

децата и с активното участие на самите деца и младежи.  

НМД участва в изготвянето на проектотекстовете на Закона за предучилищно и училищно 

образование (ЗПУО), както и следи процеса на изготвяне на прилежащите към него 

държавни образователни стандарти. Представители на Мрежата са включени в част от 

работните групи по изработка на стандартите.  

В този смисъл приветстваме въвеждането на концепцията за ранно оценяване на риска от 

обучителни затруднения и превенцията на обучителните затруднения на ниво детска 

градина и на ниво училище. Тя е в основата на качественото образование. 

Поради основополагащата роля на общата подкрепа, както за осигуряване на качествено 

образование, така и за намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и 

участието на децата, поставяме въпроса за финансирането на дейностите предвидени в ДОС 

за Приобщаващо образование. Финансовото обезпечаване на всички дейности предвидени в 

обща подкрепа, включително и по отношение на възнаграждението на учителите, ще определи 

доколко тези дейности и общата подкрепа за личностно развитие като цяло няма да останат 

само едно добро намерение. 

ОБЩИ КОМЕНТАРИ  

Одобряваме включването на концепцията за автономия и разширяване на кръга от доставчици 

за подкрепа на образованието, както и идеята за децентрализация. Смятаме, че 

приобщаващото образование неизменна част от правото на образование. Убедени сме, че за 

да придобие приобщаващото образование смисъл на системна промяна е необходимо да се 

промени принципът на подкрепа в обучението, която да може да се предоставя на всяко дете, 

което в определен момент от живота си може да има нужда от такава. Това означава, че 

индивидуалната подкрепа е отговорност на детските градини и училищата и се осигурява не 

само за децата със специални образователни потребности. Същото ще позволи да се обхванат 

случаи на деца и ученици, които са получавали помощ главно от класни ръководители, 

учители, училищни психолози или педагогически съветници. В допълнение към ползата е 



 

 

преодоляване на стигмата по отношение на етикетирането със специални образователни 

потребности (СОП).  Системният широкообхватен подход на подкрепа в обучението ще осигури 

по-ефективно и синхронизирано функциониране между всички, което ще подобри 

възможностите за учене, научаване и участие на всяко дете. По този начин образователната 

система ще може по-бързо, по-гъвкаво и по-адекватно да отговори на възникналите нужди от 

подкрепа по хармонизиран и свързан начин. 

За да може оценката на образователните потребности да бъде адекватна и навременна, от 

Национална мрежа за децата предлагаме въвеждането на два нови члена в Наредбата, а 

именно: 

1 : "МОН поддържа публична база данни в подходящ електронен формат, съдържаща 

обобщена информация за броя на децата, получаващи допълнителна подкрепа, по групи - 

СОП, хронични заболявания, в риск, с изявени дарби. Тази информация се събира на ниво 

община, ниво област и на национално ниво до края на всяка календарна година, за 

съответната учебна година. Информацията е обобщена, не съдържа никакви лични данни. 

Информацията се публикува на сайта на МОН във формат, който позволява да се правят 

анализи на ниво община, ниво област и на национално ниво."  

2: "МОН поддържа публична база данни в подходящ електронен формат на специалистите, 

които работят по трудов договор към държавно или общинско финансирани институции, 

по специалности - ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с 

деца. Тази информация се събира на ниво община, ниво област и на национално ниво до края 

на всяка календарна година, за съответната учебна година. Информацията е обобщена, не 

съдържа никакви лични данни. Информацията се публикува на сайта на МОН във формат, 

който позволява да се правят анализи на ниво община, ниво област и на национално ниво." 

Също така смятаме за наложително да се да се предвиди механизъм за отговорност. Ако 

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование откаже дете от 

дадено училище да получава допълнителна подкрепа, защото е със специални потребности, 

кой носи отговорност, ако това дете продължава да среща системни трудности в ученето? В 

този смисъл, предлагаме ДОС да включи текст, който да дава възможност, при продължаващи 

затруднения в ученето на детето, училището да изиска повторно потвърждение на 

направената от екипа оценка на детето, в рамките на следващите три месеца, след 

първоначалния отказ.  

Друг важен въпрос, който Национална мрежа за децата поставя на вниманието на 

Министерството на образованието и науката е за нуждата от  помощник на учителя да се 

предвижда и за класове, в които над 40% от децата не говорят български език. 



 

 

 

 

КОНКРЕТНИ КОМЕНТАРИ  

С цел да подпомогнем приемането на работеща политика за приобщаващо образование, от 

Национална мрежа за децата предлагаме и следните конкретни коментари по текста: 

Предлагаме редакция на Чл. 7.  (1) Реализирането на екипната работа между учителите и 

специалистите се организира и координира от координиращ екип, определен със заповед на 

директора на детската градина или училището в началото на всяка учебна година.  

            (2) Координиращият екип се ръководи от заместник-директора, от главен учител или от 

друг педагогически специалист, определен за координатор на екипа със заповедта на 

директора.            

           (3) Съставът на координиращия екип се определя от директора на детската градина или 

училището съвместно с координатора.... 

Смятаме, че след член 11. Трябва да се добави следния текст: който да засяга деца, които са 

постъпили  в градината след три и половина години, когато се прави скрининга и затова са го 

пропуснали. На децата на 5 и 6 години, които са в детска градина или в училище се 

извършва оценка на риска от обучителни затруднения. В края на подготвителната група 

в детската градина или в училището за всяко дете се провежда оценка на готовността 

на детето за училище. 

По отношение на общата подкрепа в училище, в чл. 20 за деца, които не владеят български 

език, считаме, че допълнителните часове/консултации по български език не са достатъчни. 

Необходимо е да се предвидят специализирани и конкретни часове по базови знания по 

български език, ограмотяване.  

По отношение на Чл. 49.  

(2) За възпрепятстване провеждането на учебния процес учителят може да отстрани ученика до 

края на учебния час. 

(3) За облекло или вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както 

и когато състоянието на ученика не позволява да участва в учебния процес, той се отстранява 

от училище до отпадане на основанието за отстраняването му. 



 

 

Предлагаме тези две мерки да се определят от училището с неговия вътрешен правилник, а 

не централизирано. Още повече, че има възможности в ЗПУО за позитивна дисциплина, за 

което следва училището да изгради своя училищна политика. 

Относно Чл. 61. (1) Класният ръководител писмено уведомява родителя/представителя на 

детето/лицето, което полага грижи за детето, за наложените на ученика санкции и/или мерки. 

(2) Наложените санкции и мерки се отразяват в ученическата книжка и в личния 

картон/личното образователно дело на ученика.  

От Национална мрежа за децата се притесняваме от липсата на мотиви и причини тези мерки 

да остават в личното дело? Това би се отразило негативно върху бъдещото развитие на 

ученика. 

Предлагаме   следващата добавка към Чл. 68. (1) Допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците се предоставя въз основа на извършена оценка на 

индидивидуалните им потребности. 

 (1) Допълнителната подкрепа включва инидивидуалната и специализираната подкрепа. 

Специализираната подкрепа е дългосрочна. 

(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.  

Когато е необходима специализирана подкрепа, тя със сигурност няма да е краткотрайна и е 

необходимо изрично да се запише, че е необходима в дългосрочен план. 

В Чл. 106.  Предлагаме следното: Специализирана подкрепяща среда се осигурява чрез:  

8. организиране на работни и игрови кътове за индивидуална работа или работа на земята, 

както и кътове за почивка, където заноиманията и почивките ще се осигуряват с подкрепата на 

Помощник- учителя на територията на пространстовото, в което се осъществява учебния 

процес, в помощ на децата със сензорно- интегративна дисфункция, комуникативни нарушения 

и разстройство от аутистичния спектър. 

В чл. 114, предлагаме следната промяна: 

Чл. 114. (1) Помощник на учителя се осигурява при 3 или повече деца или ученици със 

специални образователни потребности в групата в детската градина или в паралелката в 

училището, и/или за децата и учениците със специални образователни потребности в групата 



 

 

или в паралелката, за които е необходимо да се предостави специализирана допълните 

подкрепа за личностно развитие съгл. 68, ал.(1) и (2).  

 (2) Помощникът на учителя е специалист, с основна или допълнителна педагогическа 

квалификация, който осъществява своята дейност под инструкциите на учителите на детето или 

ученика със специални образователни потребности. 

В Чл. 116. (1) Детската градина и училището осигуряват при необходимост обучение по учебни 

програми по специални учебни предмети, които имат за цел да подпомогнат цялостното 

развитие на децата и учениците със сензорни увреждания – с увреден слух и с нарушено 

зрение, кактои на децата и учениците с  емоционално- поведенчески  и комуникативни 

проблеми в развитието. 

Предлагаме да бъде приета допълнителна алинея (4): 

(4) Учебните програми по специалните учебни предмети за децата и учениците с емоционално- 

поведенчески и комуникативни проблеми в развитието са свързани с овладяване на полезни 

умения, социални умения в индивидуална работа или в групи, в зависимост от индивидуалната 

им програма. 

Към чл. Чл. 117. също предлагаме добавянето на допълнителна алинея: 

(3) Учебните програми по специалните учебни предмети за деца и ученици с емоционално- 

поведенчески  и комуникативни проблеми в развитието са насочени към овладяването на 

социални норми и умения и се изпълняват в индивидуална или групова форма на работа, както 

и в часовете по различни учебни предмети от помощник на учителя или друг член на екипа за 

подкрепа на развитието. 

Предлагаме и следните промени в член Чл. 120. (1)  Ресурното подпомагане е осигуряване на 

специализирана допълнителна подкрепа, която се предоставя на деца и ученици със 

специални образователни потребности с комплексни потребности на базата на 

индивидуалните им потребности от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или 

ученика в детската градина или училището и съобразно плановете им за подкрепа. 

(2)  Ресурсното подпомагане се осъществява с участието на ресурсни учители , рехабилитатори 

и други педагогически специалисти от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските 

градини и училищата. 

Според нас е необохдимо да се прецени как формулировката "ресурсно подпомагане" 

кореспондира с новата политика за приобщаващо образование?  В текста по чл.120 излиза, че 

ресурсно подомагане се осигурява "след оценката" т.е. специалистите не участват в оценката, а 



 

 

се появават в последствие. Освен това, излиза че осъществяването на ресурсно подпомагане е 

нещо различно от екипа на детето - от ал.2. Например, другите деца имат подкрепа за 

личностно развитие, а децата със СОП - ресурсно подпомагане? Предлагаме да се опише ясно 

какво прави ресурсният учител на ниво обща подкрепа и на ниво допънителна подкрепа, 

като на ниво обща подкрепа това се съобрази с предвиденото за психолога и за логопеда, за 

да е равнопоставено и ефективно присъствието им.  Може би е добре да остане само за 

специалната образователна среда, но не и за общообразователната, където се въвежда 

подкрепа за личностно развитие. 

Предлагаме и промяна на Чл. 121. Който в момента гласи: (1) Директорът на детската градина 

или училището, в която се обучават по-малко от 9 деца и/или ученици със специални 

образователни потребности, може при необходимост да изпрати заявление до директора на 

съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за 

осигуряване на ресурсни учители и/или други специалисти за допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности. 

Посочването на ограничителен брой деца е неуместно и създава институционални бариери 

пред приобщаващото образование, тъй като отново се отнема от значението на конкретните 

потребности на децата, които са определящи за подкрепата. Изрично трябва да се упомене, 

че при 3 деца с нужда от персонална подкрепа е необходимо училището да осигури 

задължително ресурсен учител, а в зависимост от потребностите на децата със специални 

образователни потребности се определят броя на ресурсните учители за индивидуална 

подкрепа. При ограничен ресурс от специалисти директорът може да се обърне към РПППО 

или другите служби в общността, а иначе принципът за определяне е посочен в чл.111в ДОС 

ПО. 

Относно чл. 128 (1) (5) Екипът по ал. 1 работи целогодишно като провежда общите си 

заседания по предварително изготвен график. При възникнала необходимост заседание може 

да се проведе и извън определения график.  

Смятаме, че такъв график е невъзможно да се направи за цялата година, защото не могат да 

се предвидят необходимия брой и вид срещи. Може да се заложи минимум по подобие на 

педагогическия съвет т.е. "поне" един път месечно, например. 

По отношение на Чл. 135. (1) предлагаме: 

1. Обсъжда с екипа представените оценки на образователните потребности на децата и се 

запознава с основанията за тях. 

2. Запознава се документацията във връзка с направената оценка.  



 

 

3. Включва се във вземането на решения при деца, които имат комплексни потребности. 

4. Отправя препоръки на детската градина или училището във връзка с осигуряването на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 

образователни потребности; 

Чл. 157. (1) Оценяването на учениците с нарушено зрение и множество увреждания и на 

учениците с увреден слух и множество увреждания, обучавани по индивидуални учебни 

програми, се извършва в съответствие с чл. 120, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и 

училищното образование. 

(2) При оценяването на ученика с нарушено зрение и множество увреждания и на ученика с 

увреден слух и множество увреждания екипът за личностно развитие използва различни 

методи, подходи, критериално съотнесени чек-листове и методики за вербално и невербално 

оценяване, например PECS, Макатон, комуникация „ръка в ръка“, Тадома-метода, методика 

за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици  с множество увреждания 

на МОН (Радулов, Цветкова-Арсова, Балканска), методика на Татьозов, методики Манова-

Томова, методика за функционална оценка и работа с деца с умствена изостаналост и 

аутистичен спектър на развитие, тест Бине-Терман, тест на Уекслър и други. 

Предлагаме също така към Чл. 165. Алинея 2, да се добави и точка: 

7. учебни планове и програми за професионално образование и обучение за ученици със 

сензорни увреждания съгласно Закона за професионалното образование и обучение и 

държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия. 

Предлагаме и внасянето на промени  в Чл. 182: 

(2) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по 

индивидуална учебна програма, се поставят оценки с количествен показател при напредък 

съгласно целите на учебната програма на класа. При постигнат напредък съгласно адаптирана 

или модифицирана учебна програма оценките са с качествен показател, които може да са: 

"постига изискванията", "справя се" и "среща затруднения". 

(3) Отчитането на резултатите от обучението по индивидуалната учебна програма се 

осъществява от екипите в училищата и в центъра за специална образователна подкрепа в 

съответствие със сроковете, определени в програмата.  

(4) За ученик, който получава допълнителна подкрепа за личностно развитие, за който не е 

разработена индивидуална учебна програма по учебния предмет и който системно изостава и 



 

 

получава оценки „слаб (2)“ се изготвя индивидуален учебен план по смисъла на чл. 95 и 

индивидуална учебна програма по този учебен предмет. 

В Приложение към чл. 30, ал. 1 предлагаме да бъде допълнен планът за обучение в 

центровете за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата с нови 

раздели в "Област Изкуства": 

 

Арт Терапия 2 – 4 2 – 6 4 – 6 

Музикотерапия 2 – 4 2 – 6 4 – 6 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Принципите, заложени в Наредбата за приобщаващо образование са важна основа за 

включването на децата в една адекватна и подкрепяща за тях образователна среда. 

Поставянето на нуждите на децата в центъра на системата е основният приоритет на 

Национална мрежа за децата и наредбата дава възможност за това. Необходимо е обаче 

прецизирането на някои текстове. Надяваме се мнението на работещите в тази сфера да бъде 

чуто. 

 

Национална мрежа за децата 

Август 2016 

 


