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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Средствата по § 38, ал.17 и ал.18  от Преходните и заключителни 

разпоредби (ПЗР) на Закона за предучилищното и училищното образование  

(ЗПУО), когато поради неспазване на условията от Закона за семейните 

помощи за деца месечната помощ е прекратена или спряна преди изтичане на 

срока, за който е отпусната, или нейният размер е намален поради допуснати 

отсъствия на училището се предоставят средства за осъществяване на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие при условията и по реда на 

посочения Закон.  

Средствата по чл.7, ал.17 и ал.18 от Закона за семейните помощи за деца 

(ЗСПД) се предоставят на съответното училище или детска градина в размер, 

съответстващ на размера на средствата за спряната или прекратената помощ и 

на размера на намалението за съответния период. 

Чл. 1. Средствата се разходват единствено за цели, дейности и по начин, 

определени в  настоящите Правила и приложимото българско законодателство. 

Чл.2 . Общата подкрепа за личностно развитие в училището, която е 

насочена към всички ученици в класа, гарантира участието и изявата им в 

образователния процес и в дейността на училището и включва:  

1. екип на работа между учителите;  

2. допълнително обучение по учебни предмети;  

3. допълнително консултиране по учебни предмети;  

4. кариерно ориентиране на учениците;  

5. занимания по интереси;  

6. библиотечно-информационно обслужване;  

7. грижа за здравето;  

8. осигуряване на карти за пътуване /общежитие/;  

9. поощряване с морални и материални награди;  

10.дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение;  

11. дейности за превенция на обучителните затруднения; 

12 допълнителни учебни материали .  
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ІІ. ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА  

Чл. 3. За възнаграждение на учители, които работят в екипи по механизма 

за съвместна работа на институциите за обхващане и задържане в 

образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна 

и училищна възраст. 

- Светла Вълчева - старши учител по математика, екип; 

Чл.4. За заплащане на билети и карти за пътуване на ученици; 

Съгласно протокол на училищната комисия за осъществяването на обща и 

допълнителна подкрепа на учениците. 

Чл.5. За закупуване на учебни пособия и материали за допълнително 

обучение по учебни предмети от училищния учебен план на ученици с 

обучителни затруднения. 

Чл.6. За възнаграждения на учителите, осъществяващи допълнително 

обучение на учениците по учебни предмети от училищния учебен план.  

Чл.7. За поощряване на учениците с морални и материални награди за 

участия в училищни състезания по професии, конкурси, изложби и други 

училищни инициативи. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящите правила се прилага считано от 01.09.2019 г. 

§ 2. За всички въпроси, невключени в настоящите правила се прилагат 

разпоредбите на действащото законодателство. 
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З А П О В Е Д 

№ РД 07-       /             .2019г. 

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование  

 

I. УТВЪРЖДАВАМ: 

Вътрешни правила за разпределяне на средствата по § 38, ал.17 и ал.18  от 

Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за предучилищното и 

училищното образование  (ЗПУО),  Наредба за приобщаващото образование за 

осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на учениците в                                                               

ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия 

 

II. НАРЕЖДАМ: 

1. В срок от десет работни дни от издаване на настоящата заповед: 

1.1. утвърдените Вътрешни правила да се доведат до знанието на всички 

служители в ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия за сведение и 

изпълнение, като запознаването с тяхното съдържание се удостоверява лично с 

подпис; 

1.2. за запознаването с Вътрешните правила да се създаде списък, 

съобразно разпоредбите в тях; 

2. Изпълнението по т. 1 възлагам на Кремена Цонкова – ЗАС. 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично. 

 

 

Тихомир Тодоров, 

Директор 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ 

гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна 
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ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА: 

 

№ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ ПОДПИС 

1 Тихомир Петров Тодоров Директор 
 

2 Валентина Тодорова Железова Заместник-директор 
 3 Свилен Георгиев Йорданов Старши учител 
 4 Светла Вълчева Вълчева Старши учител 
 5 Римма Петровна Димитрова Старши учител 
 6 Нанка Тодорова Попова Старши учител 
 7 Веселка Иванова Върбанова Старши учител 
 8 Десислава Георгиева Недкова Учител 
 9 Светлана Томова Иванова Учител 
 10 Илияна Михалева Цанкова Учител 
 11 Гергана Ангелова Иванова Учител 
 12 Ноя Динкова Стоянова - Илиева Учител 
 

13 

Славена Янкова Горанова-

Атанасова Учител 
 14 Юлия Иванова Чернева Учител 
 15 Невелина Нелкова Куртева Учител / Психолог 
 16 Християна Стоянова Гигова Учител 
 17 Жана Георгиева Парушева Учител 
 18 Десислава Илиева Ангелова Учител 
 19 Галина Герчева Георгиева Учител 
 20 Росина Иванова Русева Счетоводител 
 21 Кремена Тодорова Цонкова Завеждащ ад. служба 
 22 Радостина Друмева Кънева Чистач/хигиенист 
 23 Дияна Иванова Кръстева Чистач/хигиенист 
 24 Веселин Вълков Денков Общ работник 
 25 Добри Тодоров Добрев  Шофьор на автобус  
 

    

    

    

    

    Председател на синдикална секция към КТ „Подкрепа”, град Провадия – Светла 

Вълчева Вълчева:……………. 


