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УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА 

РЕСУРСНИТЕ УЧИТЕЛИ /НАРУ/-БЪЛГАРИЯ 

 

На 14.10.2011г. в Стара Загора беше учредена  НАРУ-

България.  В Учредителното събрание се включиха 

над 120 ресурсни учители и специалисти в сферата на 

ресурсното подпомагане от цялата страна. Сред 

важните цели на организацията са: 

1.  Да допринесе за утвърждаване на професията 
на ресурсните учители и другите специалисти в 
сферата на ресурсното подпомагане в обществото, 
като значим компонент за интеграцията и 
приобщаването на децата и учениците. 

2. Да създаде и утвърди професионален стандарт 
в сферата на ресурсното подпомагане на децата и 
учениците със специални образователни потребности, 
свързани с промените в нормативната уредба  

3. Да приеме етичен стандарт за работещите в 
сферата на ресурсното подпомагане на деца и 
ученици със специални образователни потребности. 

 

РЕСУРСЕН БЮЛЕТИН
ОКТОМВРИ 2011  

 

НОВИНИ ОТ НАРУ-БЪЛГАРИЯ: 

 

 

На  Учредителното събрание на НАРУ-България, бяха 
избрани ръководни органи с мандат от 3 години, 
както следва: 
 
Управителен съвет 

 
Калоян Дамянов- Председател 
Калина Христова  /Враца/ 
Стоян Павлов /Пазарджик/ 
Каролина Маринова /София-област/ 
Христо Христов /Търговище/ 
Венцислав Пенковски /София-град/ 
Марина Тоданова /Стара Загора/ 
 

Контролен съвет 

 

Лидия Широкова /Варна/ 
Недка Русева /Силистра/ 
Антоанета Стоянова /Бургас/ 
Златина Стаматова /Пловдив/ 
Веселка Петрова /Стара Загора/ 

 

Предстои избор на състав на работните групи в НАРУ-
България: 
Приобщаващо образование, законодателство и

статут; Кариерно развитие и мобилност; Проекти и 

програми; 

Желаещите членове на НАРУ за участие в работните 
групи, могат да заявяват  това на narubg@abv.bg 
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4. Да участва на експертно равнище и като 
гражданска организация при изработването на 
политики в рамките на сектора. 

5. Да внася в компетентните държавни органи 
предложения за промени в нормативната уредба, 
касаеща сектора за създаване по съответния законов 
ред на правила, защитаващи правата на членовете на 
Асоциацията. 

6. Да обобщава мненията и препоръките на всички 
специалисти в сферата на ресурсното подпомагане,
учители, родители, ученици, организации на и за 
хората с увреждане и други относно промяна в 
практиките по интеграцията и приобщаване на децата 
и учениците със специални образователни 
потребности. 

7. Да защитава интересите на всички служители в 
сферата на ресурсното подпомагане, както пред 
национални, така и пред международни институции. 

8. Да осъществява обмен на професионален опит 
между членовете. 

9. Да предоставя референции на своите членове 
пред други организации и институции. 

10. Да въвежда в страната европейския и световния 
опит в ресурсното подпомагане  и управлението на 
проекти в тази сфера. 

11. Да съдейства за непрекъснато повишаване на 
квалификацията на човешките ресурси в сектора. 

12. Да подпомага мероприятия на държавни органи и 
неправителствени организации в дейности, които 
съвпадат с целите на Асоциацията. 

13. Да популяризира опита на други местни и 
чуждестранни организации със сходни цели и дейности 
при решаване на общи проблеми. 

 

              

 

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

 

 

На 27. 10. 2011 г. се открива новата сграда на 
Ресурсен център Бургас в ОУ „Йордан Йовков” 
гр. Бургас. Откриването ще се отбележи с 
тържествена церемония, на която ще 
присъстват много гости и приятели. 
 

 

На 01. 11. 2011 г. От 10.00 до 15.00 часа, Център 

за независим живот- София кани всички 

специалисти в сферата на приобщаващото 

образование на ОТКРИТ УРОК: „ЗА УЧИЛИЩЕТО 

И СЛЕД НЕГО” в едно достъпно училище в 

София: 2АЕГ “Томас Джеферсън“, ЖК 

Стрелбище, ул. „Траянови врата“2 в район 

Триадица. За потвърждение на участие до       

27. 10. 2011 г. на pl_rainbg@yahoo.co.uk или 

02/9832515;  

За какво ще си говорим? 

Приобщаващо образование за житейско 

приобщаване 

Училището като най-важен инструмент за 

научаване и справяне в живота 

Избор и достъп на всяко дете до учене, участие 

и развитие на най-добрите му възможности и 

стремежи; 

Всички желаещи да членуват в НАРУ-България, 

могат да попълнят Заявление до Управителния 

съвет, след като се запознаят с устава на 

организацията. Екземпляр от него може да се 

намери във всеки Ресурсен център в страната. 

Всички членове на НАРУ България, които искат 

да споделят своя добра практика или важни 

събития за ресурсното подпомагане на нашия 

месечен бюлетин, могат да използват: 

narubg@abv.bg 


