
СПИСЪК 

на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на регионални 

центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование трябва да познават и 

прилагат 

 

 ЗАКОН за предучилищното и училищното образование 

 ЗАКОН за професионалното образование и обучение 

 КОДЕКС на труда 

 КОДЕКС за социално осигуряване 

 ЗАКОН за обществените поръчки 

 ЗАКОН за достъп до обществена информация 

 ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество 

 ЗАКОН за защита на личните данни и Общ регламент за защитата на личните данни 

(GDPR) – регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския 

съюз в сила от 25 май 2018 г. 

 ЗАКОН за интеграция на хората с увреждания  

 ЗАКОН за закрила на детето  

 ЗАКОН за социално подпомагане 

 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  

 НАРЕДБА за приобщаващото образование  

 НАРЕДБА № 3 от 6 април 2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на 

лицата, търсещи или получили международна закрила  

 НАРЕДБА № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и 

училищата 

 НАРЕДБА  № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план  

 НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда  

 НАРЕДБА № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, 

които застрашават живота и здравето на децата и учениците  

 НАРЕДБА № 4 от 1993 г. за документите, които са необходими за сключване на 

трудов договор  

 НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование  

 НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка  

 НАРЕДБА № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език  

 НАРЕДБА № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка  

 НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование  

 НАРЕДБА № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование  

 НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното 

образование  

 НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 

помагала  

 НАРЕДБА № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и 

спазване на седмичните учебни разписания 

 НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците  

 НАРЕДБА № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване 

 НАРЕДБА № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните 
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https://www.mon.bg/upload/4180/naredba_5_2016_preduchilishtno_obr.pdf
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https://www.mon.bg/upload/4177/nrdb_8_150917_dokumenti.pdf
https://www.mon.bg/upload/4177/nrdb_8_150917_dokumenti.pdf
https://www.mon.bg/upload/4176/nrdb9_institucii_v_obrazovanieto_04102017.pdf
https://www.mon.bg/upload/4176/nrdb9_institucii_v_obrazovanieto_04102017.pdf
https://www.mon.bg/upload/4175/nrdb_10_010916_organizacia_dejnosti_obr_260917.pdf
https://www.mon.bg/upload/4175/nrdb_10_010916_organizacia_dejnosti_obr_260917.pdf
https://www.mon.bg/upload/4174/nrdb11_ocenjavane_041017.pdf
https://www.mon.bg/upload/4174/nrdb11_ocenjavane_041017.pdf


зрелостни изпити 

 НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти  

 НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование  

 НАРЕДБА № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование  

 НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална 

квалификация „учител“  

 НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование  

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование  
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