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„(1) Екипът за комплексно педагогическо 
оценяване по чл. 6, ал. 3 се определя за срок 
една година със заповед на началника на 
регионалния инспекторат по образованието 
и включва в постоянния си състав: експерта 
по интегрирано обучение и специални учи-
лища или експерт, на когото е възложено 
изпълнението на дейностите по интегрирано 
обучение и специални училища, в регионал-
ния инспекторат по образованието, ресурсен 
учител, логопед, рехабилитатор на слуха и 
говора, педагог на зрително затруднени деца 
и ученици и психолог от съответния ресурсен 
център за подпомагане на интегрираното 
обучение и възпитание на деца и ученици 
със специални образователни потребности, 
от съответното специално училище и от 
съответния логопедичен център, учител 
от детска градина, от общообразователно 
или професионално училище, учител – спе-
циален педагог от специално училище за 
ученици с умствена изостаналост, както и 
лекар, определен от съответния регионален 
център по здравеопазване. При необходимост 
по предложение на председателя на екипа 
в състава могат да се включват и други 
специалисти.“

2. В ал. 4, т. 10 думите „училищното обу-
чение на деца, които следва да постъпят в I 
клас“ се заменят с „на задължителната пре-
дучилищна подготовка или на училищното 
обучение на деца, които следва да постъпят в 
подготвителна група или съответно в първи 
клас“.

§ 2. В чл. 30, ал. 2 думите „подготовката 
на децата за училище една година“ се заменят 
със „задължителната подготовка на децата 
за училище“.

§ 3. В чл. 37, ал. 2 думите „държавните 
образователни изисквания за обучението 
на деца с хронични заболявания и/или със 
специфични образователни потребности“ се 
заменят с „държавните образователни изис-
квания за обучението на деца и ученици със 
специални образователни потребности и/или 
с хронични заболявания“.

§ 4. В чл. 46, ал. 3 след думите „обучението 
на деца“ се добавя  „и ученици“.

§ 5. В чл. 48 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думите „професионална 

квалификация“ се поставя запетая и се добавя 
„или в IX клас на непрофилирани паралелки 
в средни общообразователни училища или 
гимназии по индивидуална образователна 
програма“.

2. В ал. 4 след думите „професионална 
квалификация“ се поставя запетая и се добавя 
„или в IX клас на непрофилирани паралелки 
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113  
ОТ 13 МАЙ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Правилни-
ка за прилагане на Закона за народната 
просвета (обн., ДВ, бр. 68 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53 от 2001 г., бр. 7 
и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от 2003 г.; попр., 
бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 и 99 от 
2003 г., бр. 15 от 2004 г., бр. 7, 51, 87 и 94 от 
2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 58 от 2011 г. и 

бр. 98 от 2013 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 6а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:




