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Приобщаване. Това означава не детето да се нагажда към системата, да се 

шлифова, за да е "удобно", "правилно", "нормално", а да се приема всяко 

различно дете, да се разбира различието му и да му се помага, за да успее 

да влезе в системата заедно с това си различие. Това е основната и 

съществена промяна, която ще се опита да въведе в детската градина и в 

началното училище новият закон за училищното и предучилищно 

образование. Идеята е тази практика на подкрепа да се отнася както за 

абсолютно всички различни - от даровитите деца, през децата от 

проблемни семейства, тези с родители в чужбина, хлапета от друг етнос, 

такива, които изпитват някаква временна трудност ...до т.нар. деца със 

специални образователни потребности /СОП/.Съобразно новите 

нормативни текстове от Закона за предучилищното и училищно 

образование ресурсните центрове в страната се преобразуваха в 

специализирани звена към Министерството на образованието и науката - 

Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото развитие. 

Идеята в началото, когато започнаха да се разработват в закона, беше да се 

преобразуват в общински центрове за личностно развитие. Но нещата не 

биха могли да се случат в добра посока за децата, ако се превърнат в 

общински центрове. Благодарение на всички предложения, които направи 

Националната асоциация на ресурсните учители, в момента са държавни 

специализирани звена. Основна дейност е организационна, оценъчна, 

методическа и квалификационна. Дейността ресурсно подпомагане, която 

се изразяваше в ресурсна подкрепа на децата, интегрирани в масовите 

училища от ресурсни учители, психолози, логопеди, на този етап 

продължава. Идеята е ресурсното подпомагане да съществува в самите 

училища и детски градини, тоест, директорите на масовите училища да 

назначат тези специалисти. В регионалните центрове се приобщават деца 

със специални образователни потребности, деца в риск, деца с изявени 
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дарби, деца с хронични заболявания.С наредбата се определя държавния 

образователен стандарт за приобщаващо образование. Тя урежда 

обществени отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото 

образование на деца и ученици  в системата  на предучилищното и 

училищното образование, както и дейността на институциите в системата  

за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. 

по член 2. Държавният образователен стандарт за приобщаващо 

образование определя техните принципи, условия и реда за осигуряване на 

обща подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, осигурява 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици по 

чл.187, ал:2 от Закона за предучилищно и училищно образование и 

предоставянето е 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 

училището.определя се и награди и санкции към децата, участието на 

родителя , определят се индивидуални програми за децата със СОП. 

Условията  и реда за обучение на деца и ученици със специални 

образователни потребности в специалните училища за обучение и 

подкрепа на ученици със сензорни увреждания. В центровете за специална 

образователна подкрепа, за организиране на обучението на деца и ученици 

по чл195, ал.1 ЗПУО в паралелки и групи в центровете за специална 

образователна подкрепа, както и и за изготвяне на доклад-оценка за 

извършено обучение по чл.195, ал7 ЗПУО за всяко дете или ученик. 

Идеята на закона за дейността ресурсно подпомагане - в момента, в 

който се установи, че в училището или детската градина има деца със 

специални образователни потребности, да се сформира екип за подкрепа на 

личностното развитие, който да оценява тези специални потребности и да 
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осъществява ресурсното подпомагане – обучението, възпитанието и 

терапевтичната дейност на тези деца. Защото те трябва да бъдат обхванати. 

По Чл. 16. (1) Регионалното управление на образованието осъществява 

дейността си по утвърден от министъра на образованието и науката 

годишен план за предстоящата учебната година. Началникът на РУО 

представя проект на годишен план в МОН в срок до 10 септември.(2) 

Промяна в утвърдения годишен план по ал. 1 се утвърждава от министъра 

на образованието и науката или от оправомощено от него лице по 

мотивирано предложение на началника на РУО след становище на 

компетентната дирекция в МОН.(3) Началникът на РУО представя на 

министъра на образованието и науката отчет за изпълнение на дейностите, 

заложени в годишния план по ал. 1, в срок до 10 септември на съответната 

учебна година. 

Чл. 17. (1) Контролната дейност на РУО се осъществява чрез 

тематични и текущи проверки съгласно плана по чл. 16, ал. 1. 

Чл. 20. (1) За методическа подкрепа чрез участие в 

провеждането на: 

1. педагогически ситуации и учебни часове експертите по учебни 

предмети, по предучилищно и по начално образование, както и експертите 

по професионално образование съобразно придобитата си професионална 

квалификация определят темите, институциите и педагогическите 

специалисти в плана за методическа подкрепа; 

2. дейности, свързани с подкрепата за личностно развитие на децата и 

учениците, експертите по приобщаващо образование определят темите, 

институциите и педагогическите специалисти в плана за методическа 

подкрепа. 

(2) Методическа подкрепа чрез участие в провеждането на учебни часове, 

педагогически ситуации или на дейностите, свързани с подкрепа за 
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личностно развитие на децата и учениците, може да се осъществява и 

извън плановете по ал. 1 или извън утвърдения годишен план на РУО по 

чл. 16, ал. 1 при необходимост. 

(3) За осъществяването на методическа подкрепа по ал. 1 началникът на 

РУО утвърждава план, предложен от експерта, който съдържа: 

1. цел, насочена към усъвършенстване на педагогическите компетентности, 

определени в професионалния профил на педагогическия специалист; 

2. институцията, целевата група от педагогически специалисти; 

3. темите, организационната форма и методите. 

(4) За осъществената методическа подкрепа се изготвя доклад до началника 

на РУО от проверяващия експерт с конкретни предложения и/или 

препоръки. 

Чл. 21. (1) Експертните комисии по чл. 3, ал. 2, т. 36, определени със 

заповед на началника на РУО, включват председател, членове, технически 

секретар и резервни членове, график за дейността и задълженията на 

членовете им. В състава на комисиите задължително участва представител 

на Агенцията за социално подпомагане. 

(2) Включването в състава на комисиите по ал. 1 на външни членове се 

организира по писмена покана на началника на РУО до съответния 

ръководител за определяне на представители. Номинираният представител, 

включително и резервен член се определят писмено от съответния 

ръководител, като копие от документа се предоставя на началника на РУО 

за включване в състава на комисията. 

(3) При отсъствие на член на комисия по ал. 1 той се замества от резервен 

член. 

(4) Директорът на детска градина или на училище внася в РУО 

постъпилите в институцията заявления на родители за обучението на 

децата им в самостоятелна организация на предучилищното образование 
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или на учениците в самостоятелна форма на обучение, с приложените към 

тях документи, в срок до 10 дни преди началото на предстоящата учебна 

година или преди началото на втория учебен срок. 

(5) Към предложенията на директорите по ал. 4 се прилагат: 

1. заявленията по чл. 12, ал. 2 ЗПУО от родителите за избор на 

самостоятелна форма на обучение; 

2. програма за развитие на детето по чл. 18, ал. 3, т. 4 от Наредба № 5 от 

2016 г. за предучилищното образование (ДВ, бр. 46 от 2016 г.) или 

училищният учебен план по чл. 112, ал. 4 ЗПУО; 

3. декларация от родителите за наличие на среда за учене чрез игра, 

съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие 

на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и 

благополучие или за осигурените условия за провеждане на обучението на 

ученика в съответствие с целите на училищното образование. 

(6) Експертната комисия по ал. 1 провежда заседание в едномесечен срок 

от постъпването на предложението, като взема решение след оценка на 

приложените документи. По преценка експертната комисия може да 

проведе събеседване както с детето или ученика, така и с родителите 

относно мотивите за избора на формата на организация или на обучение, 

както и по повод начина и условията, при които ще бъде осъществено. 

Ресурсното подпомагане включва вече адаптивно учебно съдържание 

съобразено с индивидуалните потребности на децата и учениците със 

СОП, осигуряват се помощни средства и технологии за пълноценно 

участие в образователния процес, консултират се учителите по отношение 

на изграждането на подкрепяща среда в детската градина или училището и 

за осигуряване на ерготерапия, сензорна интеграция и други образователни 

ресурси за децата и учениците със специални образователни потребности. 

Когато детската градина или училището не може да осигури ресурсно 
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подпомагане , в срок до 10 септември директорът подава информация до 

съответната община с искане за осигуряването му.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- 

рехалибитатори 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 представителя на 

съответното регионално управление на образованието.Основни акценти на 

промяната Основните цели на предучилищното и училищното образование 

са представени в чл. 5 от Закона. Те са: 1. интелектуално, емоционално, 

социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко 

дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 

способностите и интересите му;2. съхраняване и утвърждаване на 

българската национална идентичност;3. придобиване на компетентности, 

необходими за успешна личностна и професионална реализация и активен 

граждански живот в съвременните общности; 

4. придобиване на компетентности за прилагане на принципите за 

устойчиво развитие;5. ранно откриване на заложбите и способностите на 

всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията им;6. 

формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;7. 

придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите 

на демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на 

активното и отговорното гражданско участие;8. формиране на 

толерантност и уважение към етническата, националната, културната, 

езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;9. формиране 
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на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората с 

увреждания;10. познаване на националните, европейските и световните 

културни ценности и традиции;11. придобиване на компетентности за 

разбиране на глобални процеси, тенденции и техните взаимовръзки;12. 

придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, 

правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в 

Европейския съюз. Появата на ясно формулирани цели в този Закон е 

крачка напред в нормативната уредба в областта на средното образование. 

За сравнение можем да посочим, че в Закона за степента на образование, 

общообразователния минимум и учебния план са записани само основните 

цели на общообразователната подготовка .Стратегическата цел на новия 

Закон е повишаване на качеството на образованието и предотвратяване на 

ранното отпадане на учениците от училище, за които се счита, че може да 

се постигнат и чрез използването на различни образователни иновации. 

Като доказателство за това твърдение може да се посочи, че сред основните 

принципи в новия Закон за предучилищното и училищното образование е 

включен следният: „иновативност и ефективност в педагогическите 

практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна 

обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите.Като цяло в 

новия Закон са заложени редица иновативни елементи: I. Промяна в 

структурата на средното образование:- продължителността на основното 

образование се намалява от 8 на 7 години;- горната степен (IХ-ХII клас) по 

стария закон се разделя в два етапа, както следва: първи гимназиален – от 

VIII до Х клас включително, и втори гимназиален – от ХI до ХII клас 

включително. 

Създават се Центрове за подкрепа за личностно развитие, които са 

нова „институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, в която се организират дейности, подкрепящи 
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приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, както и 

дейности за развитие на техните интереси и способности. В такива 

Центрове ще се трансформират извънучилищните учреждения като 

центрове за работа с деца, ресурсни центрове, ученически спортни школи и 

др. Центровете за подкрепа за личностно развитие ще бъдат мястото, в 

което ще се организират извънучилищни дейности в областта както на 

развитието на общите интелектуални и специалните способности на 

даровити деца, така също и на деца и ученици със специфични 

образователни трудности, затруднена социална интеграция и други 

дефицити.  За първи път в български закон се дефинират иновативни 

училища и се разработва механизъм за тяхното функциониране и 

оценяване. В новия Закон за предучилищното и училищното образование 

се появява термина „иновации“ и се регламентира функционирането на 

иновативни училища, които са дефинирани като „училища, които постигат 

подобряване на качеството на образованието. 

 

 

 

 


