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Процедура за отлагане от задължително обучение в   

ПЪРВИ КЛАС 

Нормативни основания: чл.190 ал. 3 т. 9 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл.139 от Наредбата за приобщаващото 

образование. 

• Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна 

възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/ законен 

представител на деца, за които предстои такова обучение през следващата 

учебна година. Решенията за отлагане се вземат от регионалния екип в срок 

до 30 юни за всяка календарна година.  

• Отлагането от задължително обучение в първи клас, но за не 

повече от една учена година се извършва с: 

- протокол от лекарска консултативна комисия; 

- копие на удостоверението за задължително предучилищно образование с 

препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно 

развитие и/или на други документи с информация за детето (педагогическа 

характеристика), включително изследвания и консултации и становище на 

екипа от педагогически  специалисти в ДГ (по образец). 

• При наличие на някои от посочените документи в служебното досие на 

детето, ако е ползвало до този момент допълнителна образователна подкрепа, 

то те могат да се използват служебно от регионалния екип.  

• При липсващи документи, на родителите се посочва срок, в който да ги 

предоставят. 

• След събеседване с родителя,  след извършено наблюдение на детето от 

регионалния екип и след приключване на процедурата регионалният център 

за подкрепа на процеса на приобщаващо образование може да издаде заповед 

за отлагане от задължително обучение в първи клас. 
 

Необходими документи: 

•   Заявление от родител по образец;  

•   Протокол от лекарска консултативна комисия; 



•  Копие на удостоверение за задължително предучилищно образование с 

препоръки за включване на детето в допълнителна подкрепа за личностно 

развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от 

изследвания и консултации; 

•   Становище на екипа от педагогически специалисти в ДГ; 

•   Декларация за обработване на личните данни.  
 

 
 
 
 
 
 
 


