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Във връзка с предложената за обществено обсъждане проект на  наредба за 

нормиране и заплащане на труда имам следните възражения: 

1. По отношение на Чл. 1 - не става ясно как се уреждат ДОС за заплащане 

и нормиране на труда на специалистите работещи в РЦПППО. Намирам за 

дискриминационно отсъствието на структурата ни, при положение, че в чл. 50 

от ЗПУО е регламентиранo, че РЦПППО е СОЗ към МОН  

Предложения: Предлагам чл. 1 да се измени така: 

С тази наредба се урежда държавния образователен стандарт за нормиране и 

заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие (ЦПЛР), Регионален център за подкрепа на процеса на 



приобщаващото образование (РЦПППО), Националния дворец на децата и 

Държавния логопедичния център, наричани за краткост „институциите“. 

Мотиви: Съгласно чл. 50 от ЗПУО, РЦПППО е специализирано обслужващо 

звено в системата на МОН, което извършва дейности, свързани с провеждане 

на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. 

В тази връзка,  държа да отбележа, че според статистиката  за област Пловдив 

8/9 от учебните заведения,  с ученици със СОП, ползват специалисти за 

предоставяне на ДПЛР от Регионален център. Това ни прави структура, която 

не бива да бъде подценявана, поне в близките години не се очаква в малките 

населени места, в които се раждат деца.  Там ЦПЛР едва ли ще бъдат разкрити, 

доколкото са селища със затихващи функции. Обслужването им е времеемко и 

енергоемко, не носи пари. Единствената помощ е в лицето на  РЦПППО. От 

тук следва да се вземе предвид и спецификата на работа на педагогическите 

специалисти при определяне норма на преподавателска работа и допълнително 

заплащане, отразени в т. 2,  3 и 4. 

2. По отношение на нормата на преподавателска работа (НПР), определени 

в чл. 4, ал. 4  не става ясно как се измерва тя за ресурсните учители – в 

астрономически или в учебни часове, доколкото това ясно е уредено за другите 

специалисти –психолози – ал.3 и логопеди и рехабилитатори – ал. 7. Не става 

ясно, ресурсен учител, който работи предимно в детски градини, дали би 

следвало да е с норматив в астрономически часове или учебни и дали ресурсен 

учител, който работи с деца предимно в училища би следвало да е с НПР в 

учебни часове.  И как да се определи норма, за тези, които съчетават детска 

градина с училище в малки населени места и поради близост на учебните 

заведения? От тук следват обърквания по отношение на изготвяне на 

задължителния график на работа на ресурсния учител и по отношение на 

адекватното заплащането труда. 

Предложение: Считам за необходимо нормата  на ресурсните учители да се 

измерват в учебни часове.  

Предлагам чл. 4, ал. 2 да се измени така:  

Нормите за преподавателска работа на учителите, ръководителите на 

направление „Информационни комуникационни технологии“ (ИКТ), 

директорите, заместник-директорите, корепетиторите, хореографите и 

учителите по специализирана спортна подготовка и ресурсните учители, 

представляват броят учебни часове, чрез които се провеждат дейности по 



обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на децата и 

учениците в институциите; 

Чл. 4, ал. 4 да се измени така: 

Нормата за преподавателска работа на ресурсните учители се формира от 

съвместните дейности с учител при провеждането на педагогическата ситуация 

или на учебния час в детска градина или училище, както и от индивидуална и 

групова работа с деца или с ученици със специални образователни потребности 

и се измерва в учебни часове; 

Мотиви: 

Считам, че отчитането на нормата за преподавателска работа за ресурсните 

учители в астрономически часове е дискриминационна, с оглед на нормите на 

преподавателска работа на останалите учители, тъй като за една учебна година 

изискването за брой часове към тях е съответно 1020 (пресметнато по броя на 

месеците) при 660-720 за общообразователни учители. Очевидно това 

подсказва подценяване сложността на  работата им, психомоторната 

натовареност, свързана с работата с деца/ученици със СОП, на изискванията 

към тях, отговорностите им, спрямо останалите учители. Това ги поставя в 

позиция на втора категория персонал. Изискването за 30 астрономически часа 

поставя в невъзможна ситуация педагозите от РЦПППО, чиято норма се отчита 

в: различни учебни заведения, различни населени места, някои от които на 70 

км. от областния град и налага посещение на 2 и повече учебни заведения, 

извън територията на Пловдив -град на ден. При 163 учебни заведения на 

територията на област Пловдив, с които работи РЦПППО разхвърляни в 47 

населени места, на ресурсен учител се падат средно по 4 учебни заведения, 

като във всяко учебно заведение средно се обучават по 2 деца (388:163). 

Държим да припомним, че тази картина се дължи на факта, че учебните 

заведения  с повече деца организираха самостоятелно ДПЛР, а тенденцията е 

към задълбочаване на проблема с  разпокъсаността на работните места на 

ресурсните учители и РЦПППО остава единствена алтернатива за осигуряване 

на специалисти за работа с деца и ученици със СОП, особено за онези общини, 

които имат малък брой деца със СОП и не са заинтересувани за развитие на 

дейностите  чрез ЦПЛР. Към настоящия момент от 54 педагогически 

специалисти, пряко ангажирани с предоставянето на допълнителна подкрепа, 

пътуващи са 48. Нито един колега не работи само в едно учебно заведение.  



Разпокъсаността на работата и по-високия норматив прави не само 

изключително сложно изготвянето на график, който трябва да бъде съобразен 

с разписание на учебните часове – I и II смяна, дневен режим в детска градина, 

подпомагане по основни предмети и съответно съобразяване с приблизително 

8-10 седмични разписания, в зависимост от брой деца в група, динамика в 

дейности по рехабилитация и други процедури,  свързан с развитието на детето 

със СОП и не на последно място наличие на транспорт до съответното населено 

място. Очевидно изпълнението на норматив с 30 астрономически часа с 10 деца 

в поне 4 учебни заведения прави работата на ресурсните учители от една страна 

неефективна, поради изброените обстоятелства и непривлекателна, 

независимо от усилията на директора като мениджър. Поради същите причини, 

с оглед стимулирането на специалисти – професионалисти да остават на работа 

към Регионален център, предлагаме промени и по отношение на нормата за 

преподавателска работа за психолози, работещи към Регионален център. 

Смятам за необходимо  тя да бъде отчитана в учебни часове, а не в 

астрономически.  

Мотиви: Като основен мотив ще посочим, че съгласно Наредба за 

приобщаващо образование – чл. 87 и ЗПУО  - чл. 187, дейността, която се 

извършва от психолога от РЦПППО е описана като „психо-социална 

рехабилитация“. 

Предложение: Предлагам  чл. 4, ал. 7 да се измени така: 

Нормата преподавателска работа на логопедите, психолозите, които 

извършват психо-социална рехабилитация и рехабилитаторите на слуха и 

говора се определя в учебни часове и включва групова или индивидуална 

корекционно-рехабилитационната дейност с деца и ученици с комуникативни 

нарушения или сензорни увреждания; 

Мотиви: Като основен мотив ще посочим, че съгласно ЗПУО  - чл. 187 и 

Наредба за приобщаващо образование – чл. 87 и, дейността, която извършва  

психолога от РЦПППО е „психо-социална рехабилитация“. Държа да 

припомня, че според Закон за здравето (в сила от 01.01.2005г.) – чл.145, ал.2, 

Закон за интеграция на хората с увреждания (в сила от 01.01.2005г.) 

"рехабилитация" е последователен и непрекъснат възстановителен процес, 

който подпомага човека с увреждане да достигне оптимално физическо, 

интелектуално, психическо и социално равнище на дейност, като му се 

осигуряват възможности за промяна на живота към по-висока степен на 



независимост. В този ред на мисли дейността, която извършват психолозите, 

ангажирани с ДПЛР е различна, от общата психологическа подкрепа, която 

извършва училищния психолог/педагогически съветник. 

3. По отношение на допълнителните трудови възнаграждения, считам, че е 

необходимо ресурсният учител да бъде включен при получаване на ДТВ за 

класно ръководство, имайки предвид, че води група и има същите изброени  в 

чл. 20, ал. 1, т. 4 задължения- консултиране на родители и ученици и водене 

на документация за съответната група.  

Предложение: 

Предлагаме чл. 20, ал. 1, т. 4 да се измени така: 

На класен ръководител - за консултиране на родители и ученици и водене на 

училищната документация на съответната паралелка, на ресурсен учител  - за 

консултиране на родители и учители и ученици, водене на група и водене 

на учебна документация, както и на учител в детска градина – за водене на 

задължителната документация на съответната група и за консултиране на 

родители; 

Мотиви: В така  предложената формулировка в проект на Наредба за 

нормиране и заплащане на труда по чл. 20, ал. 1, т. 4 липсват ресурсните 

учители, които също формират щат в Списък образец 3 на база възложена 

група. Считам за дискриминационно предвид обемната документация и 

отговорности, с които са натоварени. Ресурсният учител води дневник на група 

с номенклатура 3-63.1; изготвя лично дело на всяко  дете/ученик със СОП; 

изготвя списък на група; график за работа с всяко дете/ученик; следи за 

своевременно актуализиране на медицинските документи; участва като член в 

ЕПЛР към съответното учебно заведение и изготвя голяма част от 

документацията на Екипа - карта за оценка, план за подкрепа, индивидуална 

образователна програма, карта за преглед на напредъка, карта за оценка в края 

на всеки срок, протоколи за всяко заседание на ЕПЛР  -два пъти месечно; 

изготвя доклад за дейността си в края на първи учебен срок и в края на учебната 

година; обобщава данните за осигурена подкрепяща среда в учебните 

заведения, в които осъществява дейността си. Същевременно се налага да 

консултира родители и учители относно специфики на работа с 

детето/ученика, изграждане на позитивен климат и е отговорен за  

приобщаването му. На фона на тези задължения преподавателската норма е 

почти два пъти по-висока. В резултат на високата норма и по-ниски добавки 



във формирането на норма преподавателска работа e е причина ресурсни 

учители се изкушават да приемат работа като начални учители и възпитатели. 

Само за миналата година от РЦПППО – Пловдив 5 колеги се преориентира в 

тази посока, което е разбираемо – по малка норма,  едно работно място, повече 

пари. 

Тенденцията към превръщането на работата на специалистите в нежелана 

поради завишена натовареност спрямо предвидената работна заплата може да 

бъде обосновано със следните факти: към учебната 2015/2016г. на ресурсно 

подпомагане към РЦПИОВДУСОП  - Пловдив са били 714 деца/ученици, 

които са били подкрепяни от 85 специалиста, от тях 68 ресурсни учители. Към 

момента децата на ДПЛР към РЦПППО -Пловдив са 388, подкрепяни от 57 

педагогически специалиста, в това число 40 ресурсни учители. 714 

деца/ученици в 58 населени места за 2015-2016 уч. год.  на фона на 388 

деца/ученици през 2016/2017 в 47 населени места. Данните са красноречиви, 

че при намалял брой деца наполовина, което вече дава отражение в месечния 

бюджет на Центъра, броя на населените места е намалял само с 1/6, а броя на 

учебните заведения от 187 намаля на 163 т. е само с 1/9 (Таблица 1). Държа да 

отбележим, че тази 1/9 са онези учебни заведения, които преминаха към 

самостоятелното организиране на ДПЛР за 231 ученика със СОП, средно по 12 

в учебно заведение. Останалите 8/9 все още са на ресурсно подпомагане към 

Регионален център, а това ни прави към настоящия момент единствена 

алтернатива за осигуряване на допълнителната подкрепа на деца и ученици със 

СОП, а желаещите да заемат тази длъжност специалисти вече са дефицитни и 

изглежда несериозно те да бъдат дискриминирани по отношение на нормиране 

и заплащане на труда.   

Таблица 1 

 Учебна 2015-2016 Учебна 2016-2017 

брой деца/ученици на 

ресурсно подпомагане   

714  388 

общ брой 

педагогически 

специалисти 

85 57 

брой ресурсни учители  68 40 

брой населени места 58 47 

 



Не е без значение професионалния статус на педагогическите специалисти, 

осигуряващи допълнителната подкрепа по отношение на описаната по-горе  

сложна схема на работа. Статистиката за учебната 2015/2016  и 2016/2017 

показва: 

 

2015/2016 2016/2017 

80% магистри 72% магистри 

                  41% ПКС                        37% ПКС 

  

Обнадеждаващ е фактът, че през изминалата година в Регионален център е 

имало 5 докторанти към Пловдивски университет. Към настоящия момент 

докторантите са 4, а един е доктор по специална педагогика. Запазва се и 

процентът на специалистите с 3 и повече специалности – 28%. Средната 

възраст на педагогическите специалисти е 37 години, което също не е за 

подценяване относно тревогите ми от зачестяващото текучество на кадри. 

За мен като ръководител е огромно предизвикателство при неяснотите относно 

финансирането на дейностите към РЦПППО, липсата  на допълнително 

трудово възнаграждение за работа с деца със СОП за специалисти от 

Регионален център в   чл. 20 ал. 2 т. 1 и т. 3 и така разписаната Наредба за 

нормиране и заплащане на труда, Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и 

реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 

педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование и описаните горе фактически обстоятелства  към 

тази учебна година да намеря механизмите, с които да задържа на работа този 

качествен ресурс. 

Наясно съм, че част от поставените въпроси, най-вече относно формирането на 

възнагражденията на специалистите, може да бъде уредено чрез Вътрешните 

правила за определяне на работна заплата, но това не решава проблема по 

отношение на гилдията на ресурсните учители и психолозите в системата на 

средното образование като цяло. ВПРЗ не е инструмент за туширане на 

несправедливост. Защото как иначе  следва да се нарече регламентиране на 

процент  за работа в специално училище (чл. 20, ал. 2, т. 1 от проекта на 



Наредба за заплащане и нормиране на труда) за същия вид специалисти, при 

условие, че работят на едно място и с един екип и регламентиране на 20 лв. за 

общообразователни учители, в чиито класове има деца със СОП (до2!) - чл. 20, 

ал. 2. т.3 от същата Наредба. В същото време отпадат 17 лв. дефектология за 

специалните педагози, при условие, че работят с 10 деца със СОП, в 4-5 

колектива и на 4-5 места, което е с повишено стресово ниво прямо останалите. 

Струва ми се, че се подценява опасността от обезкървяването на 

приобщаващото образование откъм професионалисти и довеждането му до 

опитно поле за неквалифицирани кадри, а вероятно и до хора без образование. 

В крайна сметка Наредбата за нормиране и заплащане на труда е една от 

ключовите наредби, които определят визията за бъдещето и в тази връзка са и 

моите опасения, поради които си позволявам да изнеса гореизложените факти 

и възражения. Считам за свое задължение да защитя основни трудови права на 

хората, които ръководя в продължение на 11 години през нелекия път на 

приобщаването. 

08.03.2017г.     С уважение: К. Стоилова 

        

 


