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Регионален екип за подкрепа за личностно развитие  

на децата и учениците със специални образователни потребности 

 

Чл. 133. Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности се създава към всеки 
регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

 
Чл. 134. (1) Регионалният екип по чл. 133 се определя до 15 септември 

със заповед на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование за всяка учебна година и работи 
целогодишно. 

(2) В състава на регионалния екип по чл. 133 се включват специалистите 
по чл. 190, ал. 2 ЗПУО. 

 
Чл. 135. (1) За изпълнение на функцията по чл. 190, ал. 3, т. 1 ЗПУО 

директорът на регионалния център за подкрепа на приобщаващото 
образование определя мобилна група от състава на регионалния екип за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 
образователни потребности, която на място в съответната детска градина 
или училище извършва следното: 

1. обсъжда с екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или 
ученика извършената оценка на индивидуалните потребности и се запознава 
с основанията за нейното извършване; 

2. запознава се с документите във връзка с извършената оценка по т. 1; 
3. при необходимост извършва наблюдение на детето или ученика със 

специални образователни потребности в естествената му среда и провежда 
събеседване с родителя; 

4. отправя препоръки към екипите за подкрепа за личностно развитие във 
връзка с допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности. 

(2) За извършването на дейностите по ал. 1 мобилната група изготвя 
доклад, който обсъжда с ръководителя на регионалния екип за подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности. Ръководителят на регионалния екип за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности предлага на директора на регионалния център за подкрепа 
на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри 
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предоставянето на допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 
ЗПУО. 

(3) След получаването на доклада директорът на регионалния център 
за подкрепа на процеса на приобщаващото образование одобрява или не 
одобрява предложението за предоставяне на допълнителната подкрепа на 
децата и учениците със специални образователни потребности, за което 
писмено уведомява директора на детската градина или училището. 

(4) Дейностите по ал. 1 – 3 се извършват в срок до един месец от 
издаването на заповедта на директора на регионалния център за 
подкрепа на процеса на приобщаващото образование за определяне на 
мобилната група. 

 
Чл. 136. (1) За изпълнение на функцията по чл. 190, ал. 3, т. 2 ЗПУО 

директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование определя мобилна група от състава на 
регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
със специални образователни потребности, която на място в съответната 
детска градина или училище извършва оценка на индивидуалните 
потребности на детето или ученика. 

(2) След извършването на оценката по ал. 1 мобилната група изготвя 
доклад, който обсъжда с ръководителя на регионалния екип за подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности. Ръководителят на регионалния екип за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности предлага на директора на регионалния център за подкрепа 
на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри 
предоставянето на допълнителна подкрепа. 

(3) След получаването на доклада по ал. 2 директорът на регионалния 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование одобрява 
или не одобрява предложението за предоставяне на допълнителната 
подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности, 
за което писмено уведомява директора на детската градина или 
училището. 

(4) Дейностите по ал. 1 – 3 се извършват в срок до един месец от 
издаването на заповедта на директора на регионалния център за 
подкрепа на процеса на приобщаващото образование за определяне на 
мобилната група. 
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Чл. 137. (1) За изпълнение на функцията по чл. 190, ал. 3, т. 3 ЗПУО 
след получаването на заявлението по чл. 79, ал. 1 регионалният екип за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 
образователни потребности организира извършването на повторна оценка 
на индивидуалните потребности на децата и учениците на място в 
съответната детска градина или училище от мобилна група. Съставът на 
мобилната група е част от състава на регионалния екип за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности и се определя от директора на регионалния център за подкрепа 
на процеса на приобщаващото образование. 

(2) След повторната оценка мобилната група изготвя доклад, който 
обсъжда с ръководителя на регионалния екип за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците със специални образователни потребности. 
Ръководителят на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците със специални образователни потребности предлага на 
директора на регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето 
на допълнителната подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 ЗПУО. 

(3) След получаването на доклада по ал. 2 директорът на регионалния 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование одобрява 
или не одобрява предложението за предоставяне на допълнителната 
подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности, 
за което писмено уведомява директора на детската градина или 
училището и родителя, подал заявлението. 

(4) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности може да направи 
препоръки към екипа за подкрепа за личностно развитие на детето или 
ученика за изготвянето на плана за подкрепа на детето или ученика. 

(5) Ръководителят на регионалния екип за подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците със специални образователни потребности 
задължително обсъжда с родителя резултатите от повторната оценка и 
предлаганата допълнителна подкрепа. Родителят изразява писмено 
съгласие или несъгласие за предоставянето на допълнителна подкрепа. 

(6) При несъгласие на родителя за предоставяне на допълнителна 
подкрепа директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование писмено уведомява директора на детската 
градина или училището с цел предприемане на съответни дейности от 
общата подкрепа. 
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(7) Дейностите по ал. 1 – 5 се извършват в срок до един месец от 
издаването на заповедта на директора на регионалния център за 
подкрепа на процеса на приобщаващото образование за определяне на 
мобилната група. 

 
Чл. 138. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със специални образователни потребности приема 
заявления на родители за насочване на деца и ученици със специални 
образователни потребности за обучение в специални училища за 
ученици със сензорни увреждания до 15 септември на съответната учебна 
година или до началото на втория учебен срок, а по изключение – и в 
други срокове, определени от директора на регионалния център за подкрепа 
на процеса на приобщаващото образование. 

(2) Към заявлението по ал. 1 родителят прилага документи, свързани с 
обучението на детето или ученика, с оценката на индивидуалните му 
потребности от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина 
или училището, когато такава е извършена от екип за подкрепа за личностно 
развитие, документи, съдържащи информация за здравословното и 
емоционалното състояние и социалното положение на детето или ученика, 
документи, издадени от съда, както и други документи, които имат 
отношение към обучението и образованието на детето или ученика при 
наличието на такива. 

(3) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности извършва оценка на 
индивидуалите потребности на децата и учениците във връзка с насочването 
им за обучение в училищата по ал. 1 там, където е детето или ученикът – в 
детската градина, в училището, в някои медицински случаи – в дома на 
детето или в лечебно заведение, в социални услуги в общността, а по 
изключение след преценка от него на конкретната ситуация на детето – в 
регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование. 

(4) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности: 

1. се запознава подробно с фактите и обстоятелствата и с всички 
документи, представени от родителя; 

2. извършва наблюдение на детето или ученика и при необходимост 
прилага подходящ инструментариум за оценка; 
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3. обсъжда с родителя, както и с екипа за подкрепа за личностно развитие 
на детето или ученика всички обстоятелства, свързани с потребностите и 
възможностите на детето или ученика. 

(5) В срок до един месец от подаването на заявлението по ал. 1 
регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности изготвя мотивирано 
становище за насочване за обучение в специално училище за ученици със 
сензорни увреждания или за възможността за обучение в детска градина 
по чл. 35 или в училище по чл. 38 ЗПУО с конкретни препоръки за 
обучението и за допълнителната подкрепа за личностно развитие на детето 
или ученика. 

(6) В срок до 5 дни след получаването на мотивираното становище на 
регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
със специални образователни потребности директорът на регионалния 
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование одобрява 
или не одобрява насочването на детето или ученика в специално 
училище за ученици със сензорни увреждания. 

(7) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности задължително 
запознава родителя и обсъжда с него оценката на индивидуалните 
потребности на детето или ученика. 

(8) Решението за мястото на обучение на детето или ученика се взема от 
родителя. 

 
Чл. 139. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със специални образователни потребности отлага по 
обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не 
повече от една учебна година, деца със специални образователни 
потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното 
състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват 
постъпване в първи клас. 

(2) Решението за отлагане по ал. 1 се взема в срок до 30 юни на всяка 
календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна 
комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с 
препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно 
развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от 
изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено 
от регионалния екип наблюдение на детето. 
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(3) Наблюдението на детето за необходимостта от отлагане по обективни 
причини от задължително обучение в първи клас се извършва в детската 
градина, училището, регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование, а в някои медицински случаи – в дома на 
детето или в лечебно заведение по преценка на регионалния екип за подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности. 

(4) В случай на отлагане по обективни причини от задължително 
обучение в първи клас по предложение на регионалния екип за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности за детето в подготвителната група в детската градина или в 
училището се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие 
съобразно индивидуалните му потребности. 

(5) Решение за отлагане по обективни причини на задължителното 
обучение в първи клас може да се вземе от регионалния екип за подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 
потребности и в други срокове, извън определения в ал. 2, но не по-късно от 
15 септември на учебната година, за която се отнася отлагането, в случай на 
отсъствие от страната на родителя, на издаване на документ от компетентен 
орган след 30 юни, когато е необходим за отлагането на детето от обучение, и 
други. 

 
Чл. 140. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със специални образователни потребности изготвя 
становище за насочването на ученици със специални образователни 
потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за 
продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, 
които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им 
състояние. 

(2) За изготвяне на становището по ал. 1 родителят подава до директора 
на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование по настоящ адрес на ученика от 3 до 21 май следните 
документи: 

1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от 
професии; 

2. служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, 
удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок; 
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3. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия 
лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по 
профил или по специалност от професия; 

4. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние 
и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и 
други документи, които имат отношение към обучението и образованието на 
ученика; 

5. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска 
консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска 
комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с 
приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени 
изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват 
заболяването. 

(3) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование изисква служебно от директора на 
училището, в което се е обучавал ученикът, документ за одобрение на 
предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие, 
издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование, както и плана за подкрепа на ученика. 

 
Чл. 141. При възникнала необходимост  и/или писмено изразено 

желание от страна на родителя насочване на ученици със специални 
образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен 
Х клас, за продължаване на обучението им в профили или в специалности от 
професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и 
здравословното им състояние, се извършва по реда на чл. 140, ал. 2, т. 1 – 5 и 
ал. 3. 

 
Чл. 142. (1) Регионалният център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование прави преценка на индивидуалните 
потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на учениците 
за продължаване на обучението им в профили или в специалности от 
професии. 

(2) Въз основа на документите регионалният център за подкрепа на 
процеса на приобщаващото образование изготвя мотивирано становище за 
насочване на съответния ученик в подходящ профил, съответно 
специалност от професия, съобразен с държавния план-прием за областта. 

(3) Становището по ал. 2 съдържа конкретни препоръки за 
изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на 
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учебната среда при необходимост и за подходящата форма на обучение 
на ученика. 

(4) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование изпраща в регионалното управление на 
образованието становището по ал. 2 на комисията по чл. 95, ал. 3 от 
Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование за 
насочване на ученици по документи за профили и специалности от професии, 
които не са противопоказни на здравословното им състояние. 
 

Чл. 143. (1) Със заповед на началника на регионалното управление на 
образованието в началото на учебната година се определят училища, 
които при необходимост могат да осигуряват болнични учители. 

(2) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности извършва преценка за 
обучението на ученици по чл. 111, ал. 5 ЗПУО, настанени при 
стационарни условия в лечебни заведения, и ги насочва за обучение в 
училищата по ал. 1. 

(3) Преценката по ал. 2 се извършва въз основа на заявление от 
родителя до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование с приложени към него медицински 
документи, включително от лечебното заведение, в което ученикът е 
настанен за лечение при стационарни условия. 

(4) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности извършва 
допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно 
потвърждаване или отхвърляне на препоръката на екипа за подкрепа за 
личностно развитие за промяна на формата на обучение на ученик със 
специални образователни потребности от дневна в индивидуална. 

 
Чл. 144. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците със специални образователни потребности предлага и 
организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа 
за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на 
детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 
развитие. 
 

(2) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование може да издаде мотивирано становище за 
необходимостта от преместване на дете или ученик със специални 
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образователни потребности при постъпило заявление от родителя за 
промяна на детската градина или училището в следните случаи: 

1. когато регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със специални образователни потребности установи 
невъзможност на детето или ученика да продължи обучението си в детската 
градина или училището, в което е записано; 

2. при възникване на кризисна ситуация в детската градина или 
училището. 

(3) В становището може да се включи и препоръка за подходяща 
детска градина или училище, в което детето или ученикът да се премести 
при спазване на чл. 192 ЗПУО. 

(4) Копие от становището се предоставя на родителя и на началника 
на регионалното управление на образованието. 

 
 

 


