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Настоящите изменения и допълнения на правилника са приети с Решение № 1 

на Педагогическия съвет - Протокол № 06/ 17 януари 2019 г., утвърдени със заповед на 

директора № РД-10-303/17 януари 2019 г. 



Чл. 71А се изменя така: 

Чл. 71А 
(3) Когато допълнителното обучение се провежда в учебни дни извън часовете по 

училищния учебен план, то е с продължителност от 60 до 120 учебни часа. 

(4) Допълнително обучение по учебен предмет може да се извършва и по време на 

лятната ваканция с обща продължителност не повече от 80 учебни часа. 

 Чл. 72 се изменя така: 

  Чл. 72 
(7) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране на учениците се 

осъществяват въз основа на програми за кариерно развитие и мобилност, програми за 

образователно развитие и мобилност и програми за личностно и социално развитие на 

базата на проучване на местните условия и координация с институции в системата на 

професионалното ориентиране 

(8) Дейностите за подпомагане на кариерното ориентиране по ал. 7 се осъществяват 

от кариерни консултанти 

Чл. 73 се изменя така: 

Чл. 73 
(1) Заниманията по интереси по чл. 70, ал. 1, т. 5 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. дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни участия и 

изяви по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно 

равнище; 

3. обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се 

придобива допълнителна подготовка от учениците 

4. провеждане на учебни часове и изяви на учениците, провеждане на 

междуинституционални занимания по интереси и междуинституционални изяви на 

учениците, обхванати в тях, посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, 

институции, публични и стопански организации и други 

(2) Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите 

компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните 

науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. 

(3) Чрез заниманията по интереси се развиват интегрирането на ключовите 

компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното 

мислене на учениците. 

(4) Заниманията по интереси се организират от училището за учениците от I до VII 

клас в съответствие с желанието на учениците със съгласието на родителите, както и със 

спецификата на заниманията и с възможностите на училището при условия и ред, 

определени с Наредба за приобщаващото образование. 

(5) Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни 

педагогически форми - клуб, състав, ансамбъл, секция, отбор и други. 

(6) Заниманията по интереси може да се провеждат: 

1. извън часовете по учебен план; 

2. по време на целодневната организация на учебния ден извън дейностите по 

самоподготовка с оглед осигуряване на разнообразие от занимания по интереси; 

3. през почивните дни и ваканциите 



(7) Ръководители на заниманията по интереси са педагогически и други специалисти 

от училището или външни за него физически лица и представители на юридически лица, 

включително от други образователни институции. 

(8) Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления: 

„Дигитална креативност", „Природни науки", „Математика", „Технологии", „Изкуства и 

култура", „Гражданско образование", „Екологично образование и здравословен начин на 

живот", „Спорт" при условия и ред, определени с Наредба за приобщаващото образование. 

(9) Заниманията по интереси по тематични направления „Дигитална креативност", 

„Природни науки", „Математика" и „Технологии" са не по-малко от 40 на сто от общия 

годишен брой часове за организирани занимания по интереси в училището. 

(10) Заниманията по интереси за съответната учебна година се проучват, избират, 

анализират, одобряват и се сформират групи при условия и ред, определени с Наредба за 

приобщаващото образование. 

(11) Заниманията по интереси за съответната учебна година се регистрират в 

информационна система за заниманията по интереси до 5 октомври. 

(12)  Училището изготвя до 10 октомври програма за занимания по интереси за 

съответната учебна година в съответствие с тематичните направления, която се утвърждава 

от директора на училището. 

Чл. 75 се изменя така: 

Чл. 75 
(5) Когато допълнителното обучение по учебен предмет се провежда в учебни дни 

извън часовете по училищния учебен план, то е с обща продължителност от 60 до 120 

учебни часа – за случаите по ал. 2, т. 1 и 2, и до 10 учебни часа – за случаите по ал. 2, т. 3. 

(7) Допълнителното обучение по учебен предмет за ученици по ал. 2, т. 1 и 2 може да 

се провежда и по време на лятната ваканция с обща продължителност не повече от 80 

учебни часа 

Чл. 75Б се изменя така: 

Чл. 75Б 
(1) Дейностите от общата подкрепа за целите на превенцията на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение чл. 45, т. 3, 4, 5, и 7 от Наредбата за приобщаващо 

образование и за целите на превенцията на обучителните затруднения по чл. 27 от 

Наредбата за приобщаващо образование, се осъществяват и в неучебно време, включително 

през ваканциите, съобразно потребностите на учениците, с обща продължителност за 

отделен ученик или група ученици не по-малко от 30 учебни часа 

(2) За дейностите по ал. 1, директорът на училището по предложение на координатора 

по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование, издава заповед за определяне на 

учениците и на условията за провеждане на дейностите с тях. 

Чл. 78 се изменят така: 

Чл. 78 
(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната 

подкрепа за личностно развитие се определят с план за подкрепа на ученика. 

(4) Родителят се запознава с плана за подкрепа по ал. 3, като му се предоставя копие 

от него при поискване. 

(5) Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа. 

(6) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от училището, от 

центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена. 

(7) Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на 

индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно 

развитие в училището. 

Чл. 78 А се изменят така: 



Чл. 78 А 
(1) Екипът за подкрепа за личностно развитие в училище се създава със заповед на 

директора за конкретен ученик - със специални образователни потребности, в риск, с 

изявени дарби, с хронични заболявания, за всяка учебна година. 

(2) В състава на екипа за подкрепа за личностно развитие задължително се включва 

психолог или педагогически съветник, както и логопед. В екипа може да се включват и 

други специалисти, както и представители на органите за закрила на детето и на органите 

за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

(3) Екипът по ал. 1 се ръководи от определения със заповедта на директора специалист 

от екипа. 

(4) В работата на екипа на ученика участва родителят, а при необходимост - и 

представител от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование и/или от центъра за подкрепа за личностно развитие. 

(5) Екипът по ал. 1 провежда общи срещи не по-малко от три пъти през учебната 

година - в началото на учебната година и в края на първия и на втория учебен срок. 

Родителят се запознава с датите на срещите. 

(6) При възникнала необходимост заседание може да се провежда и извънредно. 

Ръководителят на екипа по ал. 1 отправя покана за участие на родителя преди провеждането 

на извънредното заседание по имейл. 

(7) Задължителните три заседания по ал. 5 са редовни, когато на тях присъстват 

всички членове на екипа. Решенията се вземат с мнозинство от повече от половината 

членове на екипа. 

(8) Заседанията, които се провеждат извън определените три заседания по ал. 5, са 

редовни, когато на тях присъстват поне половината от членовете на екипа. Решенията се 

вземат с мнозинство от повече от половината от присъстващите членове на екипа в 

конкретното заседание. 

(9) За всяко заседание на екипа за подкрепа за личностно развитие се води протокол 

в електронен вид, който се разпечатва и се подписва от лицето, водещо протокола, и от 

психолога и/или педагогическия съветник. 

Чл. 79 се изменя така: 

Чл. 79 
(1)  Екипът за подкрепа за личностно развитие в училището: 

1. идентифицира силните страни на ученика, затрудненията, свързани с развитието, 

обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2. извършва оценка на индивидуалните потребности на ученика; 

3. изготвя и реализира план за подкрепа; 

4. извършва наблюдение и оценка за развитие на всеки конкретен случай; 

(2) Екипът по ал. 1 изпълнява и следните функции: 

1. определя необходимия инструментариум за извършване на оценката на 

индивидуалните потребности на ученика; 

2. определя правила за работата си в протокол от заседание; 

3. проучва документите и информацията за ученика; 

4. обсъжда проведената оценка до три дни от извършването й и наблюденията на 

всеки член от екипа, и формулира общо решение за предоставяне на допълнителна 

подкрепа в протокол от заседанието; 

5. информира директора на училището за взетото решение за предоставяне на 

допълнителна подкрепа в срок до пет дни от провеждане на заседанието, на което се 

обсъжда оценката и се взема решение за допълнителна подкрепа чрез придружително 

писмо с приложени към него копие от оценката на индивидуалните потребности на ученика 



по чл. 79, ал. 1, т. 2 и копие от протокола по т. 4, което се входира в дневника за входяща 

кореспонденция на училището; 

6. определя вида и формата на обучение на ученика въз основа на оценката на 

индивидуалните му потребности; 

7. 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, 

които се обучават в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и за ученици 

с изявени дарби, които се обучават в индивидуална и комбинирана форма на обучение; 

8. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности 

разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици със 

специални образователни потребности и с множество увреждания; в случай че учениците 

се обучават в центрове за специална образователна подкрепа, индивидуалните учебни 

планове и програми се разработват в сътрудничество между училището и центъра за 

специална образователна подкрепа; 

9. проследява напредъка в развитието на ученика два пъти през учебната година  и 

при необходимост внася промени в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми 

на свое заседание след информирано писмено съгласие на родителя, който е длъжен да 

оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на ученика. За заседанието се 

изготвя протокол. 

10. извършва консултативна дейност с учениците, с учителите, с родителите за 

приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности, 

в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания в училището; 

11. изготвя доклади в електронен вид за дейността на екипа до директора на 

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, които качва в Екипен диск Учители. 

(3) Всеки специалист от състава на екипа за подкрепа за личностно развитие на 

конкретния ученик може да участва в повече от един екип. 

(4) Директорът на училището изпраща копие от оценката на индивидуалните 

потребности и копие от протокола с решението на екипа за подкрепа за личностно развитие 

за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на ученика със 

специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование в 7-дневен срок от извършването на оценката за одобряване 

на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

със специални образователни потребности. 
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