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Процедура за извършване на оценка на индивидуалните потребности на ученици 

за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа 

(във връзка с изпълнение на чл.187, чл. 188 от ЗПУО; Наредба №6/11.08.2016г.и  

Наредбата за приобщаващото образование) 

 

1. 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. За целите на 

това обсъждане може да се използва и допълнителна информация по чл. 22, ал. 2 

на НПО. 

2. Обсъждането на цялата информация по т. 1 се прави от класния ръководител 

съвместно с учители, които преподават на ученика и с координиращия екип в 

училището в срокове и във формат, определени от директора на училището, като 

за резултатите от обсъждането се уведомява родителят, представителят на 

детето или лицето, което полага грижи за детето. 

3. Въз основа на обсъждането на информацията може да се определят дейности от 

общата подкрепа за личностно развитие на отделни ученици и да се определят 

тези 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. 

4. Оценката на индивидуалните потребности на учениците: 

- се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие на ученика, 

утвърден със заповед на директора на училището за конкретен ученик. 

Председател на екипа е класният ръководител на ученика. В екипа се 

включват психолог, 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. Оценката се извършва 

съвместно съвместно с учителите, които преподават на ученика в 

училището. Оценяват се познавателното развитие, комуникативните 

умения, социалните умения, физическото развитие, адаптивното поведение, 

психичните реакции, семейното функциониране. В случай че училището не 

може да осигури специалист директорът на 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. 

- се извършва в срок от 1 до 3 месеца от началото на учебното време на 



съответната учебна година. 

- 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. 

- 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. 

- се извършва съгласно Карта за оценка на индивидуалните потребности на 

ученика (чл. 76, ал. 4-9 от НПО) 

  

5. При несъгласие на родителя, представителя на детето или лицето, което полага 

грижи за детето, с оценката на индивидуалните потребности на ученика със 

специални образователни потребности, извършена в 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 ученика в 14-дневен срок от извършването на 

оценката от екипа за подкрепа за личностно развитие. 

6. След приключване на оценката в Регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование се изпращат:  

- заявление от директора на училището до директора на регионалния център 

- заявление от родител, представителя на детето или лицето, което полага грижи 

за детето, протокол на медицинска комисия,  

- копие от удостоверение за раждане,  

- заповед на директора за сформиране на екип за подкрепа за личностно 

развитие на ученика,  

- карта за оценка на индивидуалните потребности,  

- доклади на членовете на екипа, обобщен доклад от председателя на екипа 

- протокол от заседание на екипа по чл. 139, ал. 1 от НПО 

7. В 7-дневен срок от получаване на документите на екипа за подкрепа за 

личностно развитие в училището 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 училище извършва 

следното: 

 

1. обсъжда с екипа за подкрепа за личностно развитие на ученика извършената 

оценка на образователните потребности на ученика и се запознава с основанията за 



нейното извършване; 

 

2. запознава се с документите във връзка с извършената оценка на индивидуалните 

потребности на ученика; 

 

3. при необходимост провежда събеседване с родителя, представителя на детето 

или лицето, което полага грижи за детето, и извършва наблюдение на ученика в 

естествената му среда; 

8. В срок до 7 дни от посещението на мобилната група директорът на регионалния 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование одобрява или не 

одобрява предложението за предоставяне на допълнителната подкрепа на учениците 

със специални образователни потребности, за което писмено уведомява директора на 

училището. 

 

9. Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява и предоставя 

съгласно план за подкрепа на ученика, изготвен след извършване на оценката на 

индивидуалните потребности на ученика. 

10. Осигуряване на допълнителни условия за изучаване на български език от деца и 

ученици, за които българският език не е майчин. 

- Допълнително обучение по български език, като чужд за подкрепа на 

приобщаването им – за ученици по чл.10,ал1,т.2,3и4 от Наредба 

№6/11.08.2016г.  , които са в задължителна училищна възраст 

- Обща подкрепа по смисъла на чл.7,ал.2,т.1,т.2,ал.3,т.1-7 от Наредба 

№6/11.08.2016г.  за усвояване на българския книжовен език по ред и при 

условия, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо 

образование. 

- Допълнително обучение по български език и литература по чл.12,ал.1,ал.2; 

чл.13,ал.1,ал.2,ал.3,ал.4 от Наредба №6/11.08.2016г. 

- При желание за обучение по чл.13,ал.1 родителят/настойникът, 

попечителят, представителят на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, търсещи и получили международна закрила/ подава 

заявление до директора на училището, в което се обучава ученикът. 

- Директорът на училището по чл.13, ал.5 от Наредба №6/11.08.2016г. 

уведомява регионалното управление на образованието в седемдневен срок 

за постъпилите искания 

- Директорът на училището по чл.13,ал.7,ал.8ал.9 от Наредба 

№6/11.08.2016г., организира допълнителното обучение по български език 

като чужд за учениците и уведомява родителя/настойникът, попечителят, 

представителят на непридружените малолетни и непълнолетни лица, 

търсещи и получили международна закрила/ за реда и условията на 

провеждане на организираното допълнително обучение. 

- Допълнителното обучение по български език като чужд на децата и 

учениците  се провежда в начален етап от начален учител, а в 

прогимназиален етап от учител по български език и литература, определени 



от директора на училището със заповед съгласно чл.13, ал.10 от Наредба 

№6/11.08.2016г.  . 

- Допълнителното обучение по български език като чужд за децата и 

учениците се провежда в часове извън училищния учебен план в рамките на 

12 месеца при условия и ред, определени в ДОС за приобщаващото 

образование съгласно чл.17,ал.1,ал.3,ал.4.За ученици, обучаващи се в 

начален етап на основното образование- до 90 учебни часа, по 3 часа 

седмично, а за ученици, обучаващи се в прогимназиален етап на основното 

образование – до не повече от 120 учебни часа, по 4 часа седмично. 

Обучението може да бъде проведено в рамките на учебното време и/или да 

бъде проведено изцяло или частично интензивно и по проведено на 

ваканциите или в друго неучебно време до не повече от 80 часа, при 

желание изявено от родителя/настойникът, попечителят, представителят на 

непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи и получили 

международна закрила/ в заявлението по чл.13, ал.5 от Наредба 

№6/11.08.2016г.  . 

- След завършване на допълнителното обучение по български език като чужд 

учителят по чл.13, ал10 от Наредба №6/11.08.2016г. описва постигнатите 

резултати на ученика и предоставя описанието за сведение на родителя 

настойникът, попечителят, представителят на непридружените малолетни и 

непълнолетни лица, търсещи и получили международна закрила/, да 

директора на училището и на учителите обучаващи ученика по учебните 

предмети от училищния учебен план. 

- Осигуряване на обща подкрепа и допълнително обучение съгласно 

чл.27,ал.1,т.1;ал.2,т.1 и ал.3 от Наредбата за приобщаващо образование 

- Оценяването на индивидуалните потребности на ученик, които не владее 

български език се извършва на езика, който ученика владее най-добре,като 

при необходимост се ползва преводач, осигурен от родителя, ако родителят 

не може да осигури преводач същия се осигурява от РУО, съгласно 

чл.72,ал.1,ал.2 от Наредбата за приобщаващо образование. 

 

 

 

 

Директор: Диана Христова 

              


