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ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ДИСЦИПЛИНА 

В КАБИНЕТИТЕ НА ДЪРЖАВЕН ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР  

1. Държавен логопедичен център извършва извънучилищни педагогически 

услуги към Министерството на образованието и науката за диагностика, 

рехабилитация, корекция и превенция на комуникативни нарушения у лица в 

предучилищна и училищна възраст, контингент на държавни и общински 

училища и детски градини. 

2. Държавен логопедичен център обслужва безплатно и доброволно лица в 

предучилищна и училищна възраст от държавни и общински детски градини и 

училища. 

3. Задължителна е консултацията на лица с тежка речева патология със 

съответни специалисти от медицински заведения. 

4. Формата и съдържанието на логопедичното занятие се определя от логопеда, 

като е съобразено с вида и степента на изразеност на речевата патология и с 

етапа на корекционно-рехабилитационния процес. 

5. Работата в логопедичния кабинет изисква взаимно доверие и ангажираност. 

При обстоятелства, затрудняващи логопедичната терапия, тя се преустановява. 

6. Логопедична терапия се провежда само с клинично здрави деца като при 

контакт на детето с инфекциозно болно лице, терапията задължително се 

преустановява. 

7. Консултации и прегледи се провеждат само в определен ден и час лично с 

логопеда в логопедичния кабинет (в условия на Ковид 19 се допуска записването 

на час  да се извърши по телефон или е-mail). 

8. При проблеми в емоционално-волевата сфера е задължителна консултация със 

специалист, като родителят е задължен да проведе необходимите изследвания, 

посочени от логопеда и да представи резултатите от тях. 
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Децата и учениците са длъжни: 

1. Да спазват графика за посещения в логопедичните кабинети. 

2. Да изпълнява указанията и изискванията на логопеда. 

3. Децата и учениците се отстраняват от логопедичните занятия при 3 поредни 

отсъствия по неуважителни причини 

Родителят е длъжен: 

1. Да осигурява редовното посещение на детето си в логопедичния кабинет; 

2. Да спазва указанията на логопеда за работа с детето в домашни условия, във 

връзка с което да осъществява личен контакт с логопеда минимум веднъж на 4 до 

6 седмици (в условия на Ковид 19 се допуска и контактът да се извърши по 

телефон или е-mail ). 

3. Да посещава часовете за консултация. 

4. Да уведомява логопеда за отсъствия на детето си в рамките на един ден, преди 

деня на логопедичната терапия (в условия на Ковид 19 се допуска и контактът да 

се извърши по телефон или е-mail). 

5. До проведе консултации с медицински специалисти при необходимост. 

Родителят попълва Декларация, че е запознат и приема изискванията на 

Държавен логопедичен център за работа с детето му. 
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