ИНФОРМАЦИЯ
относно реда и условията за изпълнение на
НП „ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:
➢ Опазване живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на
здравословното състояние, превенция на рисковите социално значими и професионални
заболявания на педагогическите специалисти и повишаване на грижата за качество на живот
и благосъстояние.
➢ Ранно диагностициране на възможните усложнения след прекаран Ковид-19 и ранно
откриване на заболявания преди пълно разкриване на клинична симптоматика и насочване
за лечение, както и предприемане на мерки за отстраняване на дълготрайните ефекти на
заболяванията.
➢ Осигуряване на условия за подкрепа на педагогическите специалисти, преминаващи през
програми за рехабилитация за възстановяване на здравето на педагогическите специалисти
с доказани заболявания.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
➢ Подобряване на здравния статус, укрепване и повишаване на работоспособността на
учителите и другите педагогически специалисти, което води към по-добро качество на живот
и благосъстояние.
➢ Намаляване въздействието на рисковите фактори на трудовата дейност на учителите,
директорите и другите педагогически специалисти, намален брой отсъствия от работа по
здравословни причини и подкрепени педагогически специалисти и пълноценно включване
в образователния процес.
СТУКТУРА И БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА
Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ е
структурирана в два модула:
Модул 1. Профилактика на педагогическите специалисти – 180 000 лв.
Модул 2. Рехабилитация на педагогическите специалисти – 200 000 лв.
Разработване на платформа за заявяване и отчитане на разходите за модулите - 20 000 лв.
Общ бюджет на програмата – 400 000 лв.
Срок на програмата – 2021 година.

УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МОДУЛИ

МОДУЛ 1
Профилактика
на педагогическите специалисти
Бенефициенти Държавни и общински детски
градини и училища, центрове за
Участници в
подкрепа на личностното развитие
модулите са
(ЦПЛР), регионалните центрове за
педагогически подкрепа на процеса на
специалисти
приобщаващото образование
(РЦПППО), Национален дворец на
децата (НДД), Държавен
логопедичен център (ДЛЦ) чрез
бюджетите на ПРБ
Условия и
изисквания

Групи
заболявания

Дейности по
програмата

Единична
стойност на
разходите в
програмата

1. сърдечно-съдови;
2. стомашно-чревни и чернодробни;
3. бъбречно-урологични;
4. ендокринни;
5. гинекологични и андрологични;
6. кожни заболявания;
7. заболявания на централната
нервна система;
8. заболявания на дихателната
система;
9. заболявания на опорнодвигателния апарат;
10. заболявания на периферната
нервна система;
11. заболявания на очите.
Безплатен преглед и консултация на
преболедувалите педагогически
специалисти, които имат поставена
диагноза, посочена в направление от
личен или лекуващ лекар за групите
заболявания
По Модул 1 се възстановяват до 15лв.
от стойността на разхода, направен
за 1 педагогически специалист,
включен в списъка и преминал през
профилактичен
преглед
след
прекаран Ковид-19.
Разходите следва да са извършени
от лицето в периода от стартиране на

МОДУЛ 2
Рехабилитация
на педагогическите специалисти
Държавни и общински детски градини
и училища, центрове за подкрепа на
личностното развитие (ЦПЛР),
регионалните центрове за подкрепа на
процеса на приобщаващото
образование (РЦПППО), Национален
дворец на децата (НДД), Държавен
логопедичен център (ДЛЦ) чрез
бюджетите на ПРБ и педагогическите
специалисти от частните училища (ЧУ) и
частните детски градини (ЧДГ) чрез
регионалните управления на
образованието (РУО)
1. сърдечно-съдови;
2. стомашно-чревни и чернодробни;
3. бъбречно-урологични;
4. ендокринни;
5. гинекологични и андрологични;
6. кожни заболявания;
7. заболявания на централната нервна
система;
8. заболявания на дихателната система;
9. заболявания на опорно-двигателния
апарат;
10. заболявания на периферната нервна
система.

Рехабилитация на педагогическите
специалисти по програмата на НОИ въз
основа на установена диагноза,
посочена в направление от личен или
лекуващ лекар за групи заболявания
По Модул 2 се възстановяват средства
на стойност до 100 лв. от разходите,
направени за доплащане на храна и
такса
резервация
на
всеки
педагогически специалист, включен в
програмата.
Разходите следва да са извършени от
лицето в периода от стартиране на

Документи за
отчитане на
дейностите

Срокове и
заявяване за
финансиране

програмата – 6 август 2021 г. до 15
октомври 2021 г.
1. Утвърден списък от директора на
педагогически специалисти за
възстановяване след прекаран
Ковид-19 и за подобряване на
здравния им статус.

програмата – 6 август 2021 г. до 30
септември 2021 г.
1.Медицинското направление Бланка
МЗ № 119а'98 от личен или лекуващ
лекар за необходимостта от
рехабилитация.

2. Директорите на държавните и
общинските училища и ДГ, на ЦПЛР,
РЦПППО, НДД и ДЛЦ - София могат
да сключат договор с медицински
център за провеждането на
профилактични прегледи на лицата
от утвърдения списък или да
определят друг ред за
осъществяване на профилактичните
прегледи.

2. Удостоверение за ползване на
парична помощ за профилактика и
рехабилитация, издадено от
съответното Териториално поделение
на НОИ.

3. Отчитането на изпълнението на
дейностите се извършва чрез
списъка на педагогическите
специалисти, включени в
профилактичните прегледи и с
разходооправдателни документи за
извършените прегледи.
1. Директорите на общинските
образователни институции и тези към
Министерството на младежта и
спорта (ММС) и Министерството на
културата (МК) изпращат заявка в
срок до 15 октомври 2021 г. до
първостепенния разпоредител с
бюджет (ПРБ), а директорите на
държавните
институции
към
Министерството на образованието и
науката (МОН) - до началника на
регионалното
управление
на
образованието, на територията на
която се намират.

4. Списък на педагогическите
специалисти, включили се в Модул 2 и
копията на документи, изброени погоре.

2. ПРБ/РУО обобщава заявките от
директорите и изготвя списък на
образователните институции със
съответните суми, който се качва в
платформата на програмата като
заявка към МОН, в срок до 25
октомври 2021 г.

2. ПРБ/РУО изготвя списък на
образователните
институции
със
съответните суми и го прикачва в
платформата
на
националната
програма
заедно
с
останалите
проверени от него документи в срок до
25 октомври 2021 г.

3. Разходооправдателен документ за
извършен разход за допустими
дейности по модула.

1.
Директорите
на
общинските
образователни
институции
и
държавните училища към ММС и МК
заявяват срок до 15 октомври 2021 г.
пред техния ПРБ необходимите
средства
за
възстановяване,
а
държавните и частните училища и
частните детски градини – пред
началника на регионалното управление
на образованието, на чиято територия
се намират. Със заявката, директорът
предоставя списък на педагогическите
специалисти, включили се в Модул 2 и
копията на документи, изброени погоре.

НЕ СЕ ФИНАНСИРАТ РАЗХОДИ ЗА:
➢ други профилактични прегледи;
➢ прегледи, изследвания и консултации, осигурени в рамките на задължителното здравно
осигуряване;
➢ профилактични прегледи, проведени по изготвения списък на службите по трудова
медицина на подлежащите специалисти, организирани и проведени от работодателите за
своя сметка в избрано от него лечебно заведение или на основание КТД на общинско ниво;
➢ прегледи, извършени на лица, които не са в списъка, предоставен от директора на
училището, ДГ, ЦПЛР, РЦПППО, НДД и ДЛЦ – София;
➢ медицински прегледи, изследвания, рентгенови снимки и други материали, изискващи се
за прием за рехабилитация;
➢ нощувки, рехабилитационни процедури и разходи за храна, които са за сметка на НОИ.

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА
Отчитането на НП „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“ ще се
осъществява чрез електронна платформа, като ще стартира работа през септември 2021 г., а
качването на документите, необходими за финансиране на дейностите, ще може да се осъществява
в съответствие със сроковете, посочени в програмата: до 15 октомври 2021 г. за директорите на
образователните институции и 25 октомври 2021 г. за ПРБ/РУО.

