
 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА 

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
- СИЛИСТРА – 

- ул.”Христо Смирненски”№5, тел.086/82 36 12 e-mail r_centerss@abv.bg;  

- www.rcsilistra.com 

 

 

З А П О В Е Д 
№ РД 09-867-409 / 13.09.2018 г. 

                                                 На основание Раздел ІV от Наредба за приобщаващо образование 

във връзка с чл. 190, ал. 1 и чл.259  от ЗПУО  и чл.16, ал.2, т.4,5 от Правилника за дейността на 

РЦПППО 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
I. Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със СОП в 

състав: 

 

    Ръководител: Ирена Енчева Маринова – старши експерт по приобщаващо образование към 

РУО гр. Силистра; 

     Членове: 

1. Красимира Райнова – психолог в РЦПППО – Силистра; 

2. Цветелина Василева – психолог в РЦПППО – Силистра; 

3. Даниела Драгнева – педагог на деца със зрителни увреждания в РЦПППО – Силистра; 

4. Даниела Димитрова – педагог на деца с интелектуална недостатъчност в РЦПППО –   

Силистра, сензорен терапевт и социална работа с деца и семейства; 

5. Златинка Димитрова – логопед в РЦПППО – Силистра; 

6. Преслава Ангелова – логопед в РЦПППО – Силистра; 

7. Петя Петрова – логопед в ЦСОП; 

8. Стелияна Касабова – психолог в ЦСОП; 

9. Зорница Русева – социален работник в отдел“Закрила на детето“ – Силистра към ДСП. 

 

II.  Членове на мобилни групи в рамките на регионалния екип: 

 

1. Красимира Райнова – психолог в РЦПППО – Силистра; 

2. Цветелина Василева – психолог в РЦПППО – Силистра; 

3. Даниела Драгнева – педагог на деца със зрителни увреждания в РЦПППО – Силистра; 

4. Даниела Димитрова – педагог на деца с интелектуална недостатъчност в РЦПППО –   

Силистра, сензорен терапевт и социална работа с деца и семейства; 

5. Златинка Димитрова – логопед в РЦПППО – Силистра; 

6. Преслава Ангелова – логопед в РЦПППО – Силистра; 

 

ІІІ. Ръководителят на РЕПЛР за изпълнение на функцията по чл.190, ал.3, т.1 – 3 от ЗПУО 

след обсъждане  с мобилните групи предлага на директора на РЦПППО да одобри или да не 

одобри предоставянето на допълнителна подкрепа; 

 

      ІV. РЕПЛР: 

1.  Извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални 

образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение в 

специалните училища по чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗПУО; 

2. Отлага по обективни причини от задължително обучение в I клас деца със специални 

образователни потребности , но за не повече от една учебна година; 

mailto:r_centerss@abv.bg
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3. Изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, 

които ще получат удостоверение за завършен VІІ и Х клас и информира родителите за 

възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална 

квалификация; 

4. Извършва преценка за обучението на ученика по чл. 111, ал. 5 от ЗПУО; 

5. Извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно 

потвърждаване или отхвърляне на препоръка на ЕПЛР за промяна формата на обучение на 

ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална; 

6. Подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа; 

7. 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; 

8. Изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование. 

Ръководителя на РЕПЛР след извършване на съответните дейности по т.ІV изготвя 

становище/ доклад до директора на РЦПППО. 

 

Работно място: 

 Регионален център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование, гр. Силистра, 

ул. „Христо Смирненски“, №5 

 

Запознати със З А П О В Е Д № РД 09-867-409 / 13.09.2018 г. 

 

1. Ирена Маринова …………………. 

2. Красимира Райнова………………. 

3. Цветелина Василева …………….. 

4. Даниела Драгнева………………… 

5. Даниела Димитрова……………… 

6. Златинка Димитрова……………… 

7. Преслава Ангелова ……………….. 

8. Зорница Русева  …………. 

9. Петя Петрова …………….. 

10. Стелияна Касабова …………….. 

 

 

НЕДКА РУСЕВА  

ДИРЕКТОР РЦПППО – ГР. СИЛИСТРА 
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