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З А П О В Е Д 

№  РД09-753/ 19.03.2021 г. 

 

 На основание чл. 177, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 

191б, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от 2017 

г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.), във връзка с раздел I, т. 1 и 2 и с раздел II от Заповед № РД-01-173 

от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, поради преустановените присъствени учебни 

занятия в училищата и в центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на цялата 

страна, както и поради преустановеното провеждане в присъствена среда на групови извънкласни 

дейности и занимания по интереси, занимални и други, организирани в училищна и 

извънучилищна среда за всички възрастови групи  

 

Н А Р Е Ж Д А М 

 

1. Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в периода от 22.03.2021 г. до 

31.03.2021 г. в зависимост от специфика си да се осъществява от детските градини, училищата, 

центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена доколкото и 

ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на 

информационните и комуникационните технологии. 

2. По изключение, за децата и учениците със специални образователни потребности, при 

заявено желание на родителите им и при възможност да бъдат осигурени от детската градина, 

училището, центъра за подкрепа за личностно развитие или от специализираното обслужващо 

звено, отделни дейности по чл. 187, ал. 1, т. 2 и 5 и чл. 49, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование може да се осъществяват присъствено, ако се 

извършват индивидуално с детето или ученика и при спазване на раздел I, т. 23 от Заповед № РД-

01-173 от 18.03.2021 г. на министъра на здравеопазването, както и на всички противоепидемични 

мерки. 

Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на началниците на регионалните 

управления  на образованието. 
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Заповедта се издава при условията на чл. 73 от АПК поради необходимост от 

предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 с цел осигуряване 

на живота и здравето на децата, учениците, педагогическите специалисти и другите служители в 

детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и специализирани 

обслужващи звена. 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Министерството на 

образованието и науката и да се доведе до знанието на директорите на детските градини, 

училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена 

в системата на предучилищното и училищното образование чрез регионалните управления на 

образованието, както и на всички заинтересовани лица. 

 

 

19.3.2021 г.

X  

Красимир Вълчев

Министър на образованието и науката

Signed by: Petar Nikolaev Nikolov  

 

 

 

 


