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Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в  

община Кубрат 2019-2020 г. 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1. Общ контекст и предпоставки за разработване на Стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците.  

 

Процесите на икономическа и културна глобализация поставят все по-настоятелно 

проблема за качеството на образованието. Най-ценният капитал от една страна са хората 

с техните знания, умения, способности, здравен и спортен статус и култура. Затова и 

основната цел на Приоритет 1. Подобряване на достъпа и повишаване на 

качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на 

работната сила на Национална програма за развитие: България 2020, е 

формирането и повишаването на качеството на човешкия капитал в България във 

всичките му измерения. 

Главните институции, отговорни за развитието на личността и формирането на 

човешкия капитал са семейството, детската градина, училището, здравните, културните 

и спортни институции, средствата за масова информация и организациите, където хората 

се трудят. Тези институции претърпяха сериозни промени през последните двадесет 

години и в повечето случаи промените не бяха най-благоприятни за социализацията на 

подрастващите и мотивацията за лично израстване и реализация в професионалната 

сфера.  

В състояние на нарастваща дистанцията между семейството и училището и голям 

брой деца, които се отглеждат в т.нар. преходни семейства, психичното им здраве, 

устойчивост и добруване на българските деца са застрашени.  

Ресурсите за подкрепа, които има училището, не са достатъчни на фона на 

нарастващите социални проблеми на семействата. Детската градина и училището са 

изправени пред необходимостта ежедневно да мобилизират усилията си да задържат 

децата, да ги мотивират за учене, да се сблъскват с трудностите на родителите, да 

предоставят социална помощ, да изнемогват в търсене на съдействие отвън. Това държи 

участниците под напрежение и в отношения на конфликти. Подкрепата се проваля в 

своето намерение до степен, до която се превръща в противоположното: наказания, 

изключване, гняв, агресия, атмосфера на непоносимост, разочарования и бреме, защото 

всеки е принуден да търпи другия. Всичко това коства огромна цена за човешкия ресурс 

– за учителите, за директора, за родителите и за съжаление, за децата, цена която се 

заплаща с емоционално изхабяване и опустошаване, професионално прегаряне, чувство 

на безпомощност, безнадеждност и отлив на хора. Разпокъсани и разпръснати, те не 

успяват да удържат предизвикателствата в клас и често пъти имат разнопосочни 

послания. Връзката между училището и родителите, като основни партньори, е 

прекъсната, а доверието между тях - разрушено. Връзката между училището и системата 

за закрила на детето липсва или зависи от спешността на конкретната ситуация.  

Директорът често е притиснат между трудностите, които учителите срещат при 

ежедневната си работа с децата - от една страна, и изискванията на родителите и 

очакванията им, че в класа ще има само деца, които „не създават проблеми“ - от друга.  
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Налага се той да реагира пост-фактум, защото са малко училищата, които имат своя 

политика за подкрепа, която да налага практика на координиране на усилията и на 

търсене на помощ в общността. 

Затова е наложително училището, като средище, което събира на едно място 

голям брой деца, да осигури непосредствена възможност за превенция, интервенция 

при възникване на криза, за специализирана подкрепа или за бързо организиране 

на такава, при създала се необходимост. 

Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в Закона 

за предучилищното и училищното образование отваря пътя за трансформация на 

образователната среда и за организиране на всички нейни елементи, обединяване на 

ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат на приемане на различията, 

емоционално благополучие и успех на всеки. Подкрепата извежда на преден план 

динамичният аспект на обучителните отношения между ученика и учителя и 

отношенията между учениците, учителите, родителите, специалистите и другия 

персонал, при които всеки един  участва в процеса на разкриване и развитие на 

индивидуалния потенциал и приобщаване. Успехът на този процес минава през 

преместване центъра на приобщаващото образование в детската градина и в училище, 

през овластяване на образователните институции и на тяхното лидерство, през 

превръщането на детската градина и училището в общност от професионалисти, които 

имат и знанията, и уменията как да бъдат полезни на децата, които работят в отношения 

на доверие, в екип, с участието на родителите и най-вече - с участието на самите деца.  

Екипната работа по случай на дете или ученик е нова стъпка в образователната 

политика, насочена към индивидуализиране на обучението, подкрепата и цялостната 

грижа за детето или ученика в периода му на обучение толкова дълго, колкото е 

необходимо, да учат в отзивчиво и откликващо обкръжение, в което се приема 

различието, уважават се и се зачитат способностите и постиженията на учениците, и 

способността на всеки да чувства и мисли.      Подкрепата за личностно развитие на 

децата и учениците (обща и допълнителна), която институциите (детските градини, 

училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните 

обслужващи звена) в системата на предучилищното и училищното образование 

осигуряват, е неразделна част от самостоятелно разработени и прилагани цялостни 

политики, чиито основни принципи са: 

 

 изграждане на позитивен организационен климат, което изисква създаване на 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование; 

 

 утвърждаване на позитивна дисциплина, основана на мерки и подходи, 

гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното 

му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели 

спрямо себе си и останалите, превенция на обучителните трудности и ранното оценяване 

на риска от тях; 

 

    развитие на училищната общност. 
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2. Законови основания за разработване на Стратегията.  

Разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците е постановено в чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО). 

Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), 

подкрепата за личностно развитие се предоставя на всички деца и ученици и цели да 

осигури: 

 съответствие с индивидуалните им потребности; 

 подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им; 

    осъществяване на подкрепата за детето и ученика най-близо до мястото, където 

живее и учи. 

В съответствие с постановката на чл. 174, ал. 1 от ЗПУО, осигуряването на подкрепата 

за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата трябва да се 

осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на 

социални услуги.  

Важно условие за постигането на целите, принципите и приоритетите е разгръщане 

потенциала на всички участници в процеса – деца, ученици, родители, институции, 

гражданско общество. Взаимодействието на институциите и ефективните  канали за 

комуникация с родители и граждани са основен фактор за осъществяването на целите на 

образованието, за подготовката на изградени, самостоятелни, конкурентноспособни 

личности, чрез развиване на компетентности, необходими на децата и учениците в 

съвременното общество.  

В раздел ІІ – Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, чл. 177, ал. 1 от 

Закона за предучилищното и училищно образование, подкрепата за личностно развитие е 

определена като обща и допълнителна.  

Общата подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и включва: 

1. екипна работа между учителите; 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона; 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. консултации по учебни предмети; 

5. кариерно ориентиране на учениците; 

6. занимания по интереси;  

7. библиотечно-информационно обслужване; 

8. грижа за здравето; 

9. общежитие; 

10. поощряване с морални и материални награди; 

11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

12. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

13. логопедична работа. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва: 

1.  работа с дете и ученик по конкретен случай; 

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

3. осигуряване на достъпна среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти; 

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

5. ресурсно подпомагане. 



 4 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от 

училищата, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализираните 

обслужващи звена и се предоставя на деца и ученици: 

 със специални образователни потребности; 

 в риск; 

 с изявени дарби; 

 с хронични заболявания. 

Допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на оценката на индивидуалните 

потребности, която се извършва от екип за подкрепа за личностно развитие в детската 

градина или в училището. Важно нововъведение е разработването от екипите в детските 

градини и училищата на план за подкрепа на детето или ученика. Целта е постигането 

на по-гъвкав подход по отношение на конкретното дете или ученик, стимулиращ 

развитието му. 

Планът за подкрепа на детето или ученика определя: 

1. целите, задачите и конкретните дейности за допълнителна подкрепа за 

личностно развитие; 

2. описание на възможностите, силните страни и потенциала на детето или ученика за 

включване и участие в образователния процес и в дейността на институцията; 

3. определяне на вида и формата на обучение; 

4. определяне на вида на допълнителната подкрепа и на конкретния срок за предоставянето е; 

5. определяне на конкретни образователни цели и очаквани резултати от обучението на детето 

или ученика; 

6. определяне на начини за оценяване на напредъка на детето или ученика; 

7. определяне на специални педагогически, терапевтични и други методи и средства за 

постигане на целите; 

8. определяне на честотата на осъществяване на дейностите за допълнителна подкрепа; 

9. описание на екипната работа с детето или ученика, на ролята и отговорностите на 

педагогическите специалисти и на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи 

за детето, при предоставянето на допълнителната подкрепа; 

10. описание на необходимите ресурси за допълнителната подкрепа и за ефективен преход 

между институциите или между отделните етапи и степени на образование и на координацията на 

работата с децата и учениците, които получават допълнителна подкрепа за личностно развитие; 

11. определяне на часовете за ресурсно подпомагане - за дете или ученик със специални 

образователни потребности. 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на 

всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към 

премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за 

развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността.  

Осъществяването на политика на автономия за провеждане на образователни политики, 

самоуправление и децентрализация изисква процеса на приобщаване да се предвиди като 

инициатива и отговорност на самата детска градина и училището. В този смисъл в Закона е 

предвидено задължение на детските градини и училищата да приемат и да обучават деца и 

ученици със специални образователни потребности и с хронични заболявания, като 

осигуряват съответната подкрепа според потребностите на тези деца и ученици. 
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Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование и се 

реализира в съответствие със следните принципи:  

1. Гарантиране правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина или 

училище, най-близо до неговото местоживеене и на правото му на качествено 

образование; 

2. Гарантиране достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие 

в зависимост от неговите индивидуални потребности, с оглед възможността за 

възникване на затруднения в процеса на ученето и приобщаването и на необходимостта 

от подходяща подкрепа;  

3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към 

интересите и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, съобразени с 

възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика;  

4. Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик – индивидуалните 

потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и интересите, на 

които образователната институция трябва да отговори по подходящ начин, така че 

детето или ученикът да развие максимално своя потенциал; 

5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия 

за обучение на всички деца и ученици заедно, независимо от трудностите и различията, 

които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в 

дейността на детската градина или училището;  

6. Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на 

образователните институции в областта на приобщаващото образование на всички 

равнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогически практики, 

създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие на родителите, мониторинг на 

процеса и на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им 

върху обучението и постиженията на децата и учениците;  

7. Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото   

образование – детската градина/училището, детето/ученика, семейството и общността;  

8. Намаляване на влиянието на социалните неравенства върху ученето и върху 

участието на децата и учениците в дейността на детската градина или училището;  

9. Нетърпимост към дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата 

и учениците за живот в приобщаващо общество;  

10. Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно 

потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения 

живот.  

 Цел и обхват на документа.  

Цел на разработване на настоящата Стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Кубрат е да се направи анализ на настоящата ситуация и да 

се идентифицират потребностите от обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, да се направят изводи как настоящите практики може да 

бъдат подобрени, да се поставят цели, да се изведат приоритети и да се планират мерки и 

дейности, за да бъде осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие 

на всяко дете и ученик в община Кубрат, съобразно неговите потребности, като се 

посочат отговорните страни в този процес, източниците за финансиране и начините за 

мониторинг и контрол на изпълнението й. 

Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Кубрат е краткосрочен стратегически документ, в който са планирани мерки и дейности 

за периода 2019 – 2020 г.  
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 Методика и участници в процеса на разработване на стратегическия документ.  

 

В изпълнение на чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО), областният управител организира разработването на Областна стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, въз основа на Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за всяка 

община на територията на областта. Анализът се изготвя от съответната общинска 

администрация и се приема с решение на общинския съвет по предложение на кмета на 

общината.  

В общия контекст, създаването на общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците очертава нова функция на детската градина и училището 

като образователна среда за индивидуалния напредък и успехи. Взаимодействията 

между участниците в обучителния процес се признават като основни в ЗПУО. 

 Връзка с други стратегически документи на национално, регионално и местно 

ниво. 

Стратегията се основава и на приоритетите, целите и стандартите, заложени в 

следните стратегически документи: 

Национална стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от 

етническите малцинства (2015 – 2020); 

Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014–2020 г.; 

Национална стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите 

образователната система (2013 – 2020); 

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020); 

Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в Република 

България за периода 2015-2020 г.; 

Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020); 

Регионален план за развитие на Северен централен район 2014 – 2020 г.; 

Стратегия за развитие на област Разград (2014 – 2020 г.);  

Стратегия за интегриране на ромите в област Разград (2012 – 2020 г.), 

Стратегия за развитие на социалните услуги в община Кубрат (2016 - 2020 г.) 

Общински план за младежта; 

Общинска програма за закрила на детето на община Кубрат; 

План за действие на община Кубрат в изпълнение на Областната стратегия за 

интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо социално положение, живееща в сходна на ромите ситуация. 

     Закон за предучилищното и училищното образование;  

Закон за здравето; 

Закон за закрила на детето; 

Закон за защита от дискриминация; 

Наредба за приобщаващото образование.  

 

 

 

 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7634
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=7634
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10403
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6461
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6461
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8077
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8098
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=8098
http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=6703
http://rz.government.bg/files/upload/proekti/Strategia_razvitie_sotsialni_ulsugi_oblast_Razgrad_2016-2020_.pdf
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II. Аналитична част – Анализ на настоящата ситуация и потребностите по 

отношение подкрепата на личностното развитие на децата и учениците в община 

Кубрат. Състояние и предизвикателства. 

1.  Обща картина на образователната система в oбщина Кубрат. Общинска мрежа от 

детски градини, училища и обслужващи звена. 

 Демографска  картина  и тенденции; 

Образователната система в община Кубрат обхваща 5 детски градини и 10 училища.  

За осъществяване на политиката в сферата на образованието в община Кубрат са 

приети и действат следните нормативни документи: 

 Общинска програма за закрила на детето; 

 Годишен план за изпълнение на Националната стратегия за младежта; 

 Годишен план за действие на Община Кубрат за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги; 

Създадена е добра организация за стартиране на новата учебна година: обновена е 

част от материална база и учебна среда; осигурени са познавателни книжки, учебници и 

помагала, учебна документация; създадена е целодневна организация на учебния ден; 

осигурени са транспорт, столово хранене и медицински грижи. 

Демографската характеристика на община Кубрат следва тенденциите на намаляване 

броя на населението, характерни както за областта, така и за страната, които са в 

резултат на намаляване броя на родените деца и интензивната емиграция на младите 

хора в активна възраст. 

Образованието е един от основните приоритети на Община Кубрат. Изпълнявайки 

своите правомощия и отговорности, общината координира изпълнението на приема на 

ученици в общообразователните, профилираните и професионалните паралелки; 

обхвата на децата и учениците, подлежащи на задължително образование; 

поддържането и обновяването на материално-техническата база; организацията на 

учебния ден в средищните училища. Общината  съдейства за развитие на 

способностите и интересите на децата. 

       1.1.Брой паралелки, деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал по 

учебни заведения; 

Всички детски градини на територията на община Кубрат са общински. Те се 

финансират от делегираните от държавата дейности и дофинансират от общината. На 

територията на общината има пет детски градини. През учебната 2018/2019 г. децата, 

които посещават детска градина в община Кубрат, са 442.  
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Таблица 1: Детски градини в община Кубрат  – брой деца (вкл. със деца със СОП) и брой 
персонал (педагогически и непедагогически)  

№ Детска градина 
Финанси 

ране 

Брой 

групи 

Брой 

деца 

от тях: 

бр. деца 

със СОП 

П
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

 

сп
ец

и
а

л
и

ст
и

 

Н
еп

ед
а

г
о

г
и

ч
ес

к
и

 

п
ер

со
н

а
л

 

1 
ДГ „Здравец”,  

гр. Кубрат 
общинско 8 133 3 17,5 18,5 

2 
ДГ „Щастливо 

детство”, гр. Кубрат 
общинско 9 175 2 19,5       20 

3 
ДГ „Пролет”,  

с. Севар 
общинско 3 55 - 7 5,5 

4 
ДГ „Слънчо”,  

с. Бисерци 
общинско 3 37 - 7  8,5 

5 
ДГ „Първи юни”,  

с. Юпер 
общинско 3 42 - 7 7,5 

Общо: 26 442 5 58 60 

 

В началото на учебната 2018/2019 година на територията на община Кубрат в 

функционират 9 училища, в които се обучават 1 209 ученици.  
Таблица 2: Училища  в община Кубрат – брой деца (вкл. със деца със СОП) и  брой персонал 

(педагогически и непедагогически) през учебната 2018/2019 г. 

№ училища 
Финанси-

ране 

бр. 

учени

ци 

от тях: 

бр. ученици 

със СОП 
П

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

 

сп
ец

и
а
л

и
ст

и
 

Н
еп

ед
а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

 

п
ер

со
н

а
л

 
1 

СУ „Христо Ботев“ 

гр. Кубрат 
общинско 629 7 56,5 18 

 Към ЦСОП   56   

2 
Професионална гимназия 

гр. Кубрат 
общинско 131 10 13 6 

3 
ОУ „Христо Смирненски“ 

гр. Кубрат 
общинско 144 13 20 10,5 

4 
ОУ „В. Левски“ 

с. Беловец 
общинско 94 7 15 5 

5 
ОУ „Н. Вапцаров”  

с. Севар 
общинско 78 4 12 3 

6 
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий ”  

с. Сеслав 
общинско 51 - 9 2,5 

7 
ОУ „Св. Климент”  

с. Юпер 
общинско 41 1 10 5 

8 
ОУ „Н. Вапцаров” 

с. Бисерци 
общинско 27 - 8 3 

9 
НУ „Св. П. Хилендарски” 

с. Равно 
общинско 14 - 4 3 

       

Общо: 1209 98 147,5 56 
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2. Деца и ученици.  

2.1. Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) и с хронични 

заболявания.  

Учениците, които се обучават в ЦСОП са със следните заболявания и увреждания: 

 Генерализирани разстройства в развитието и Атипичен аутизъм – 4 деца; 

 Умерена , тежка и дълбока умствена изостаналост – 30 деца; 

 Множество увреждане – Умствена изостаналост, Синдром на Даун, ДЦП, 

Епилепсия – 32 деца; 

 Смесено разстройство на училищните умения – 5деца; 

В детските градини и училищата обучението на децата и учениците със специални 

образователни потребности се подпомага от ресурсен учител съобразно потребностите им. 

Броят на ресурсните учители се определя от броя на децата и учениците със СОП, от вида на 

подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане. 

Работата с децата и учениците със специални образователни потребности се организира в 

училищата и детските градини, в тяхната образователна среда. Досегашната работа и 

натрупаният опит при провеждането на цялостния образователно-възпитателен процес 

показва и някои проблеми в обучението на децата и учениците със СОП, които трябва да се 

преодолеят, за да бъде подкрепата на личностното им развитие по-ефективна: 

 все още не се отчитат в достатъчна степен индивидуалните особености на всяко дете, за 

да бъде добре насочено към конкретен специалист за неговата интеграция и специална 

подготовка; 

 недостатъчен брой обучени учители; 

 недостатъчно финансиране за функционирането на логопедичен кабинет в учебните 

заведения; 

 необходимост от психолог в ежедневната работа с децата;  

 в условията на многобройните групи, в които се интегрират децата със СОП, е 

затруднена индивидуалната работа, особено в случаите, когато детето е с множество тежки 

увреждания; 

 целодневният престой на децата с тежки увреждания е предизвикателство за тях. 

2.2. Деца и ученици в риск от социално изключване. 

През учебната 2018/2019 г. броят на децата и учениците в риск от община Кубрат, по 

данни на директорите на учебни заведения е 88. 

 
Таблица 3: Брой деца/ученици в риск по данни на директори на учебни заведения (по учебни 

заведения в община ) през учебната 2018/2019 г. 

№ Населено място Институция 

Брой 

деца/ученици 

в риск 

1. гр. Кубрат СУ „Христо Ботев“ 16 

2. гр. Кубрат ОУ „Христо Смирненски“ 17 

3. гр. Кубрат Професионална гимназия 19 

4. с. Беловец ОУ „В. Левски“ 15 

5. с. Севар ОУ „Н. Вапцаров” 4 

6. с. Бисерци ОУ „Н. Вапцаров” 16 

7. с. Сеслав ОУ„Св.Св.Кирил и Методий  1 

8. с. Юпер ОУ „Св. Климент”   

9. с. Равно НУ „Св. П. Хилендарски”  

Общо: 88 
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През календарната 2018 г. Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално 

подпомагане” – Кубрат  работи по общо 272 сигнала. От тях 256 са случаите на деца в 

риск, 9– на деца на непълнолетни майки. 7 са за ученици, непосещаващи редовно 

учебни занятия.  

Причините за регистриране на случаите са следните: 

 медицински проблеми, налагащи рехабилитация, превенциия и реинтеграция; 

 деца лишени от родителски грижи и настанени извън биологичните си семейства 

/близки и роднини, ЦНСТ/; 

 деца с емоционално-поведенчески проблеми;  

 деца в риск от отпадане от образователната система. 

Общият брой на децата с увреждания в общината, подпомагани от Дирекция „Социално 

подпомагане” – Кубрат е 92. 

 

2.3. Деца и ученици с изявени дарби. 

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, 

изкуството и спорта се осъществява в клубовете, кръжоците и школите на училищата, 

спортните клубове и читалищата.  

Тя е приоритет и на цялостната дейност на двата Центъра за подкрепа за личностно 

развитие по ЗПУО в община Кубрат:  ЦПЛР –ОДК гр. Кубрат и ЦПЛР – УО „М. Горки“ гр. 

Кубрат. 

Броят на децата и учениците, класирани в олимпиади, състезания и конкурси по учебни 

заведения в община Кубрат  през учебната 2017/2018 г. е 93. 

 
Таблица 4: Брой деца/ученици, класирани в олимпиади, състезания и конкурси по учебни 

заведения в община Кубрат  през учебната 2017/2018 г.  

№ Институция 

Брой деца/ученици, 

класирани в 

олимпиади, 

състезания и 

конкурси  

1.  
СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат  

63 

2.  
Професионална гимназия, гр. Кубрат 

13 

3.  
ОУ „Христо Смирненски“, гр. Кубрат 

13 

4.  
ОУ „В. Левски“, с. Беловец 

2 

5.  
ОУ „Н. Вапцаров”, с. Севар 

2 

6.  
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сеслав 

0 

7.  
ОУ „Св. Климент”, с. Юпер 

0 

8.  
ОУ „Н. Вапцаров”, с. Бисерци 

0 

9.  
НУ „Св. П. Хилендарски”,    с. Равно 

0 

Общо: 93 
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3. Състояние и предизвикателства пред общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

3.1.Дейности на учебните заведения и общинска администрация в подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците.  

Дейности от общата подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 на ЗПУО, с които не 

всички училищата могат самостоятелно да се справят и изискват общинско координиране са: 

 кариерно ориентиране на учениците;  

 грижа за здравето; 

 поощряване с морални и материални награди; 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

 логопедична работа. 

Във всички детски градини и училища на територията на община Кубрат функционират 

здравни кабинети, които са  ремонтирани, обзаведени с медицински мебели и инструменти, 

осигурени с медикаменти и превързочни материали. За здравето на децата и учениците се 

грижат медицински специалисти. 

3.1.1. През учебната 2019/2020 година в седем училища на територията на общината 

работят форми по занимания по интереси, които се организират по нов проект, обвързан с 

Наредбата на МОН за приобщаващо образование. Заниманията по интереси, които 

училищата предлагат и могат да провеждат, включват педагогически  специалисти от 

училището и физически и  юридически лица, чийто предмет на дейност е свързан с 

тематичните направления на заниманията по интереси. Изборът на занимания по интереси в 

училищата се подпомага от информационна система, в която се публикува информация за 

предлагани занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица и 

идентифицирани от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на 

учениците. Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните 

направления: 

Дигитална креативност 

Природни науки 

Математика 

Технологии 

Изкуства и култура 

Гражданско образование 

Екологично образование и здравословен начин на живот 

Спорт 

Заниманията по интереси в училищата през учебната2019/2020 година са: 

 В СУ „Христо Ботев“ град Кубрат: 

1 Компютърно моделиране 

2 Приятели на природата 

3 Хандбал 

4 Биолози 

5 Танци 

6 Баскетбол 

7 Млад преводач 

8 Математика – лесна, интересна 

9 За да сме здрави 

10 Млади предприемачи 

11 В света на математиката 

12 Хандбал 

13 Информационни технологии 

14 Родолюбие 

15 Английски език 

16 Приятели на книгата 

17 Занимателна граматика 

18 Роботко 

19 Забавна математика 
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 В ОУ „Христо Смирненски“ град Кубрат: 

 

Математическо моделиране 

 

Първи стъпки в информационните технологии категория: 

Дигитални умения 

 

Да танцуваме заедно категория:Сценични и танцови изкуства 

 

Традиции и наследство на моя роден край категория: 

Интеркултурна комуникация 

 

Компютърът в моя свят категория: Дигитални умения 

 В ПГ град Кубрат:           

клуб " Кулинарни изкушения" 

клуб " Готварство" 

клуб " Дигитални умения" 

клуб "Технология на облекло от текстил" 

клуб " Спорт за всички" 

 В ОУ „Васил Левски“ село Беловец: 

      Млад еколог 

 В ОУ  „Н.Й.Вапцаров” село Севар: 

СЕКЦИЯ "БОРБА" 1-7 КЛ. 

 В ОУ  „ Св.Св.Кирил и Методий” село Сеслав: 

Програмирам със Scratch 

"Бъди активен. Здраве за теб и природата около теб" 

Клуб по танци и синхрон 

 В ОУ  „Свети Климент” село Юпер : 

Клуб " Млад Спортист" 

Клуб "Млад дизайнер" 

Работилница "Сръчко" 

Чрез заниманията по интереси се развива интегрирането на ключовите компетентности, 

възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на 

учениците. 

    3.2.Дейности на Центрове за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

    3.2.1. ЦПЛР – ОДК Кубрат 
ЦПЛР – ОДК Кубрат е структура към Община Кубрат, която работи за осмисляне на 

свободното време на децата, учениците и младежите от общината в направленията: 

 Научно-познавателно;  

 Приложно-техническо;  

 Изкуство; 

 Организиране на различни детски и младежки инициативи. 

ЦПЛР – ОДК Кубрат е средище за цялостно личностно развитие и творческо израстване 

на децата в областта на изкуствата и спорта. Основни приоритети в работата на Центъра са: 

 свободен избор и достъп на вида, формата и начина на реализация на децата и 

учениците; 

 удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време; 
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 стимулиране творческата изява на децата чрез организиране на конкурси, състезания, 

изложби, концерти, спектакли, експедиции, игри и други дейности, в които детето се 

включва, водено от вътрешно убеждение и интереси; 

 създаване на условия за участия в общински, областни, национални и международни 

конкурси, състезания, олимпиади и фестивали. 

Организационните форми на работа са динамични и отворени със свободен достъп и 

избор.  

В Центъра се обучават и подготвят повече от 190 деца в различни дейности, които се 

актуализират всяка година, съобразявайки се с желанията на родители и деца.  

Дейността за обучение в ЦПЛР-ОДК се осъществява в следните области:  наука и 

технологии; изкуства; спорт. 

1. Област „Науки и технологии“  

1.1. Профил „Хуманитарно- обществен“ - Кръжок „Играем и учим заедно” - Кръжок „Да 

направим ученето забавно” - Лятна академия – английски език  

2. Област „Изкуства“  

2.1. Профил „Театрално изкуство“ - ТС „Вдъхновителите” - ИР „Вдъхновителите”  

2.2. Профил „Музикално и танцово изкуство“ - МТГ( музикално-танцова група) „Мечо 

Пух”  

2.3. Профил „Изобразително и приложно изкуство” - Детско творческо ателие - Ателие 

„Свещичка”  

3. Област „Спорт“  

3.1. Профил „Колективни спортове“ - Хандбал - Мини хандбал 

3.2. Профил „Игри” - Спортни и забавни игри  

3.3. Профил „Отдих и туризъм” - клуб „Лятно слънце” - клуб „Усмивки”. 

 ЦПЛР - ОДК гр.Кубрат се стреми да предлага форми, които са интересни и желани от 

децата и се провеждат през свободното им време. Създават се условия за развитие на 

детските таланти и способности. През лятото ЦПЛР - ОДК организира традиционния летен 

отдих за децата с посещения на спортни бази, излети, походи, пленери и др. 

 

3.2.2. ЦПЛР – УО „М. Горки“ Кубрат 

ЦПЛР – УО „М. Горки“, гр. Кубрат работи с постоянно действащи групи през учебната 

година. В тях се организира образователно възпитателния процес, който включва 

самоподготовка, занимания по интереси и физическа активност. Групите по интереси се 

сформират въз основа на желанията и интересите на учениците и работят в следните 

направления: 

 изграждане на комуникативни умения и социално интегриране; 

 овладяване на книжовния език; 

 опознаване на родния край и Родината. 

Дейността на центъра е насочена към ученици, които са от селата. Те не могат да пътуват 

ежедневно и ползват услугите на центъра. 

 3.3.3.Дейности на неправителствени организации, читалища и спортни клубове в подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

Център за обществена подкрепа, гр. Кубрат 

Кадрови ресурси: Управител, социален работник, двама психолози, логопед и педагог. 

Финансиране: Държавно делегирана дейност. 

Капацитет и заетост: Към настоящия момент заетостта в ЦОП-Кубрат е 52 броя. Двадесет 

от децата са със самозаявка за логопедична подкрепа и тридесет деца – за психологична и 

логопедична подкрепа. Двадесет и две от децата са с направления, издадени от ОЗД Кубрат и 

са за педагого-психологична подкрепа, където успоредно с децата, се работи и с родителите за 

повишаване на родителските умения и знания. 

Целева група:  
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Социални услуги в подкрепа за личностното развитие на децата и учениците: 

В ЦОП могат да получават услуги: 

 Деца от 0 до 18 години в риск: 

- жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 

унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

- за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие; 

- с увреждане; 

- необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и 

техните семейства 

 Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени 

дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании; 

 Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип; 

 Младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип; 

 Бременни жени, родители/ законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д"СП" е 

преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; 

 Кандидати за или вече одобрени приемни семейства; 

 Кандидати за или вече одобрени осиновители. 

Услугите се предоставят на клиенти с направление от ОЗД или чрез доброволна заявка от 

клиента. 

Дейности и услуги: 

В ЦОП – Кубрат се предоставят  следните услуги: 

 Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани 

институции; 

 Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции; 

 Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална 

интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и 

услуги от резидентен тип; 

 Подкрепа на деца – жертви на насилие, и техните семейства; 

 Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните 

семейства;  

 Превенция на отпадането от училище. Работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане 

от училище, и техните семейства; 

 Подкрепа и консултиране на семейства от общността; 

 Мобилна социална работа /услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси/; 

 Услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи от общността; 

 Провеждане на кампании; 

 Приемна грижа; 

 Социални услуги в подкрепа на осиновяването. 

Проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги, за деца и родители от уязвими 

групи от Община Кубрат от нула да седем години”. 

   Проектното предложение е заложено в Общинския план за развитие на Община Кубрат за 

периода 2014-2020 г. и придава устойчивост на успешно създадените по Проекта за социално 

включване интегрирани услуги за ранно детско развитие. 

Кадрови ресурси: Ръководител, психолог,шофьор,социални работници,медиатори,лекари– 

педиатър,гинеколог, стоматолог,акушерка, медицински сестри,  

Финансиране: 85% европейско и 15% национално.  

Целева група: Деца от 0-7 г. и техните семейства и бъдещи родители.  

Услугите за ранно детско развитие се появяват, за да отговорят на ново-възникващите 

потребности на бъдещи родители, семействата с малки деца и да подкрепят родителите да ги 

посрещат. Услугите са разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – 

услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и 

услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст и техните семейства. 
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 Цели: 

1. Разширяване обхвата на социалните услуги от комплексен тип в местната общност за 

подобряване готовността на децата от 0 до 7 години за включване в образователната система; 

 2. Създаване на местна мрежа за социална подкрепа и формиране на родителски умения сред 

уязвими социални групи;  

3. Подобряване материалната база в Общината за повишаване качеството на услугите, 

свързани с грижата и развитието на децата от 0 до 7 години от уязвими социални групи 

Дейности: 

1. Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи 

родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и 

подкрепа и  Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително с деца и 

родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" 

2. .Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на 

децата за равен старт в училище.Създаване на летни групи/училища. 

Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за 

осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на 

заболяванията. През отчетния период, а именно ноември 2016 г. – ноември 2018 г. в 

проекта бяха включени общо 552 деца, от които 145 от град Кубрат и 407 от селата в 

общината.  

По отношение на първа дейност за отчетния период, от услугите заложени в нея се 

възползваха над 300 семейства и младежи, т. нар. бъдещи родители. Целевата група, която 

беше обхваната са основно уязвими семейства, родители, които не полагат достатъчна грижа 

за децата си, семейства от високорискови общности. За всеки потребител се изготви  

индивидуален план за установяване специфичните нужди и потребности. На базата на този 

план те бяха насочени към съответния специалист в тази дейност.  

    Съгласно заложените условия по изпълнение на дейностите в договора по проекта се 

проведоха групови срещи с потребителите, родители и персонал в детските градини и 

предучилищните групи в училищата. Педиатър, юрист и психолог, юрист,социални 

работници,гинеколог,акушерка, медицинска сестра и медиатори  в зависимост от 

спецификата на техните области консултираха родители по теми като:  

- Особености при психичните процеси и познавателната дейност в възрастовите 

периоди 0-3 и 0-7 години, формиране на волеви процеси и детско въображение;  

- Сензитивни периоди от детското развитие, прехода от яслена възраст към 

предучилищна – 3 год. и прехода от предучилищна към училищна – 6 год.; 

- Отглеждане на деца от 0 до 3 год. Редовно посещение на детски консултации. 

Здравословно хранене. Подготовка на детето за ясла; 

- Подсилване на имунната система. Реакция на родителите при спешен случай; 

- Предпазване и профилактика на вирусни инфекции; 

- Припознаването – същност и благоприятно влияние на припознаването на децата; 

- Съдържанието на родителските права и задължения съгласно Семейния кодекс, 

начини за упражняване на родителски права и задължения по отношение на детето / 

съвместно и еднолично упражняване на родителски права и задължения; 

Единствено акушерката и гинекологът от екипа на специалистите не проявиха 

професионализъм и желание за осъществяване на групови срещи, въпреки че такива 

фигурират на хартия според техните отчети.  

С всяка група бяха организирани между 5 и 8 групови срещи по споменатите по-горе 

теми. 

    Дейност 2 – „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност на децата за равен старт в училище“ беше реализирана през месеците юли и август 

на 2017 и 2018 година. В дейността бяха включени общо 60 деца. Основна целева група по 

дейността бяха деца от уязвими семейства от затворени общества, на които предстои да 

постъпят в 1-ви клас и по-конкретно деца на 5, 6, 7 годишна възраст (след завършване на 

предучилищна подготовка). За подготовката на децата се погрижи екип от педагог и 

помощник – възпитател. На децата бяха осигурени всички необходими образователни 
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материали, закуски. Основната цел на обучителите бяха доразвиване на когнитивните и 

социални умения и преодоляване затрудненията в изучаването на български език. Занятията 

бяха проведени в ОУ „Васил Левски“ с. Беловец, а втората в СУ „Христо Ботев“ гр. Кубрат. 

    По отношение на трета дейност за отчетния период, а именно ноември 2016 г. – ноември 

2018 г. от услугите заложени в нея се възползваха над 300 семейства и 400 деца. Целева 

група, която беше обхваната са родители и деца от уязвимите групи, в частност родители на 

новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при 

общопрактикуващ лекар или не го посещават, деца изложени на риск, с различен етнически 

произход, безработни с бебета и малки деца, родители получаващи социални помощи, 

семейства живеещи в лоши битови условия, семейства с ниско ниво на образование и др. 

Под наблюдението на екип от педиатър, медицинска сестра, специалист по дентална 

медицина бяха осъществени консултации и прегледи на децата, а именно редовното 

измерване на височината и теглото на детето, главата, гръдния кош, проверяване на 

здравното състояние, следене на графика за имунизации и прегледи. Потребителите бяха 

консултирани на теми свързани със смущения в храненето, консултации по отношение на 

съня, в частност информация по отношение на физико-психологичните страни на съня на 

бебетата, консултиране при проблеми със съня, водене на график на спане и др., както и 

обучение за масажи, упражнения, стимулация и основни грижи за бебето, практики за 

подобряване на здравето. Профилактика и стоматологичен контрол на зъбния статус  на 

децата. Целта на екипа беше чрез редовното извършване на прегледи и консултации да се 

подпомогне предотвратяването на детски заболявания сред представителите на целевата 

група. Средствата отделени за дейността бяха използвани за закупуване на консумативи за 

лекарско наблюдение, за стоматологичен контрол, четки, пасти за зъби, хигиенни материали, 

почистващи материали, дезинфектанти и други. 

Читалища и спортни клубове в подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

В община Кубрат функционират петнадесет читалища, които предоставят възможност  на 

децата и младите хора да развиват своите интереси, способности и талант в самодейното 

танцово и  музикално изкуство. Разнообразни форми на работа предлагат и читалищните 

библиотеки. 

На територията на общината функционират и три спортни клуба – по хандбал, футбол 

и борба, в които активно спортуват над 200 деца и ученици.  

Децата имат занимания минимум три пъти в седмицата и участват в проявите от 

регионалния и национален спортен календар на съответната федерация. 

III. SWOT анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможности

 

 Наличие на структурни фондове на ЕС за 

новия програмен период с възможности за 

подобряване на материалната база в 

образователната инфраструктура;  

  Фокус върху общинските образователни 

проблеми ; 

 Бурно развитие на ИКТ в периода за 

реализация на Програмата в образованието, 

което ще улесни реализацията на дейностите.  

  Въвеждане на проектен подход, гъвкавост на 

планирането и ориентация към практически 

резултати.  

 Наличие на голям брой инициативи, насочени 

към повишаване грамотността на 
подрастващите.  

  Наличие в национален мащаб на политики, 

насочени към овладяването на базисни 

знания и умения, които да гарантират 

продължаване на образованието и бъдеща 

професионална реализация. 

Силни страни 

 Осигурен е равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно 

образование.  

 Определени са средищни училища.  

  Осигурени целодневна организация на 

учебния ден, общежитие и организиран 

безплатен транспорт за учениците.  

 Създадени условия и възможности за 

стимулиране постиженията на даровитите деца 

в различни дейности, в т. ч. и спорта. 

 Наличие на педагогически персонал с висока 

лична квалификация. 

 Наличие на достатъчно възможности за избор 

на профили и за развитие на интересите на 

децата и учениците в извънкласни и 

извънучилищни дейности. 
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IV. Основни изводи от аналитичната част.  
Усилията да се насочат към реализирането на следните приоритети:  

1. Инвестиране в качествено, конкурентноспособно и ефективно образование, чрез 

оптимизация на общинската образователна система с цел намаляване процента на 

преждевременно напусналите и отпаднали деца; 

 2. Развитие на образователната инфраструктура в съответствие с потребностите на 

местната икономика и нуждите на пазара на труда, важно условие за по-добра реализация на 

младите хора на пазара на труда.  

3. Обновяване и модернизация на наличния сграден фонд на детските градини и 

училищата, в които не са приложени мерки за енергийна ефективност, чрез реализация на 

нови проекти;  

   4. Осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане и създаване на привлекателна 

образователна среда;  

5. Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес, места за 

отдих и спорт, за занимания по интереси и други; 

V. Стратегическа част 

1.Обща цел  

Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците цели да бъде 

осигурена обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на всяко дете и ученик в 

община Кубрат, съобразно неговите потребности. 

 2.Принципи 

 Създават се условия за разгръщане потенциала на всяко дете и ученик за личностно 

развитие, както и за успешна реализация и социализация. 

 На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование 

се предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

 Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете и всеки ученик. 

 Осигурява се непосредствен достъп до ресурсите и базирането им в образователната 

среда, която е възможно най-близо до децата и учениците.  

Заплахи 

 Икономическа или политическа криза в периода 

за изпълнение на Програмата в образованието.  

  Вероятна необходимост от налагане на 

финансови ограничения, които да възпрепятстват 

цялостното въздействие на планираните мерки. 

 Липса на конкретни проекти и синхрон между 

свързани дейности, което може да попречи на 

ефективната реализация на Програмата.  

  Липса на мотивация у родителите за 

осигуряване присъствието на децата им в 
училище и усилваща се миграционна вълна.  

 Негативна тенденция за ниски резултати 

измерени с показателите от националното 

външно оценяване след VII клас и държавните 
зрелостни изпити. 

 

Слаби страни 

 Неблагоприятна демографска ситуация и 

миграционни процеси, поради икономически 

проблеми. 

 Липса на дългосрочна визия за развитие на 

местната икономика и на интерес на бизнеса 

от реализация на програми в образованието 

 Образованието не е ценност в много 

семейства поради социални, образователни и 

етнокултурни причини 

 Недостатъчни възможности за избор на 

професии и специалности. 

 Наличие на професии и специалности, които 

не са съобразени с нуждите на бизнеса в 

региона. 
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 3.Приоритети, специфични цели, мерки:  

 Приоритет 1 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални 

образователни потребности и с хронични заболявания. 

Специфична цел 1: Приобщаване на децата със специални образователни потребности 

/СОП/ в общообразователните училища и детски градини. 

– Мярка 1: Развитие дейността за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование. Осигуряване на допълнителната подкрепа за деца и ученици:  

1. Работа с дете и ученик по конкретен случай – за деца със 

специални образователни потребности; 

2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, 

зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните 

нарушения и при физически увреждания; 

3. Осигуряване на достъпна среда, технически средства, 

специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

4. Ресурсно подпомагане. 

- Мярка 2: Участие на ученици със СОП в мероприятия, изложби, конкурси, 

спортни изяви и др., наравно със своите съученици. 

Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със 

специални образователни потребности /СОП/ . 

- Мярка 1: Работа на специалисти от училищата с деца със специални 

образователни потребности /СОП/ в рамките на проект „Подкрепа за равен достъп 

и личностно развитие” по ОП - НОИР. 

-- Мярка 2: Осигуряване на специалисти за работа с деца със специални 

образователни потребности /СОП/, освен включените в проект „Подкрепа за равен 

достъп и личностно развитие”. 

     -- Мярка 3:  Развитие на практиката за назначаване на помощник на учителя при 

повече от три деца или ученици в групата/паралелката 

Специфична цел 3: Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания. 

--Мярка 1: Развитие на социалните услуги за деца и ученици с увреждания – 

Център за обществена подкрепа и Проект „Предоставяне на интегрирани социални 

услуги, за деца и родители от уязвими групи от Община Кубрат от нула да седем години”. 

       Специфична цел 4: Подобряване на материалните условия и достъпност на средата 

за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности в институциите 

в системата на предучилищното и училищно образование. 

-- Мярка 1:  Подобряване на достъпността на архитектурната среда в 

образователните институции като част от осигуряването на подкрепяща среда.  

-- Мярка 2: Подобряване на специализираната подкрепяща среда в 

образователните институции, съобразно нормативните изисквания (чл. 106, ал. 4 

от Наредба за приобщаващото образование). 

Специфична цел 5: Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на 

индивидуалните потребности на децата и учениците и разграничаване на нуждата от обща и 

от допълнителна подкрепа.  

  -- Мярка 1:  Изпълнение на нормативно определените практики за екипна работа 

на учителите съгласно чл. 16 и 22 от Наредба за приобщаващото образование за 

разпознаване на обучителни трудности у децата и учениците.  
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-- Мярка 2: Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения на децата 

на 5 и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността на детето за 

училище, като се отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и 

емоционалното му развитие (чл. 10 от Наредбата за приобщаващо образование).  

-- Мярка 3:  Ранно оценяване от педагогическите специалисти в детската градина 

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от 3 години до 3 

години и 6 месеца – извършва се съгласно глава втора, раздел I на Наредба за 

приобщаващото образование (чл. 8 до чл. 11) и включва три аспекта: ранно 

оценяване (скрининг) на развитието на детето и на риска от обучителни 

трудности, определяне на необходимостта от допълнителни модули по български 

език за децата, които не владеят български език и идентифициране на нуждата от 

оценка на потребностите за допълнителна подкрепа.  

 Приоритет 2 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от уязвими 

общности и деца в риск. 

Специфична цел 1: Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими 

общности за ранно детско развитие. 

– Мярка 1: Осигуряване на подкрепа за ранното детско развитие в семейна и 

общностна среда. 

– Мярка 2: Стимулиране посeщаемостта в детски градини. 

– Мярка 3: Осигуряване на достатъчна ранна подготовка за училище. 

Специфична цел 2: Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и 

ученици от уязвими общности. 

Мярка 1: Прилагане на разнообразни форми и програми за работа с деца с 

трудности и дефицити в обучението и отпаднали от училище с цел тяхната 

реинтеграция. 

Специфична цел 3: Повишаване броя на представители на уязвими етнически 

малцинства в средното и висшето образование: 

Мярка 1: Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически малцинства 

за средно и висше образование. 

 Приоритет 3: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени 

дарби. 

Специфична цел 1: Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с 

изявени дарби. 

Мярка 1: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби в 

учебните заведения. 

Мярка 2: Включване в дейности на Центрове в подкрепа за личностно развитие. 

Мярка 3: Включване в дейности на неправителствени организации, читалища, 

спортни клубове. 

 Приоритет 4: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата 

и детските градини. 

Специфична цел 1: Създаване на механизми за координация и изпълнение на 

мерки за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и 

детските градини. 

– Мярка 1: Създаване на екипи и планове за подкрепа. 
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1. Създаване на училищна процедура за обобщаване на информацията за децата и 

учениците, с цел планиране и реализиране на дейности по интереси, за превенция 

на трудностите при учене, допълнителна подготовка, за позитивна дисциплина, за 

развиване на дарбите. 

2. Създаване на условия за структурирани регулярни дискусии. 

3. Привличане на родителите като основни партньори. 

Специфична цел 2: Осигуряване подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развиване на способностите и уменията на децата и учениците в 

училищата и детските градини. 

– Мярка 1: Осигуряване обща подкрепа на децата и учениците: 

1. Екипна работа между учителите. Дейности за мотивация. 

2. Допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона; 

3. Допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

4. Консултации по учебни предмети; 

5. Кариерно ориентиране на учениците; 

6. Занимания по интереси;  

7. Библиотечно-информационно обслужване; 

8. Грижа за здравето. Превенция на психичното здраве. Превенция на насилието и 

тормоза 

9. Общежитие; 

10. Поощряване с морални и материални награди; 

11. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение; 

12. Ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 

13. Логопедична работа. 

– Мярка 2: Създаване на подкрепяща среда. 

– Мярка 3: Реализиране на проекти и инициативи. Участие в национални 

програми и проекти като „Ученически практики”, „Твоят час” и др. 

 Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън 

училищата и детските градини. 

Специфична цел 1: Развитие на Центровете за подкрепата за личностно развитие, 

които да предоставят физическа, психологическа и социална среда за равен достъп до 

образование и за развитие на способностите и уменията, както на децата и учениците със 

специални образователни потребности, с хронични заболявания или в риск, така и на тези с 

изявени дарби.  

– Мярка 1: Реализиране на проекти и дейности за институционално укрепване на 

Центровете за подкрепата за личностно развитие. Модернизиране на базата на 

центровете и развитие на човешките ресурси в тях. 

– Мярка 2: Развитие на следните форми на работа на Центровете в подкрепа на 

личностното развитие: 

 Масови: включват публични изяви - конкурси, състезания, фестивали, 

изложения, турнири, игри, пленери, празници, образователни, концертни и 

развлекателни програми. 
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 Групови: школи, клубове, състави, отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел, 

ваканционна дейност и други.  

 Индивидуални: предвиждат се за конкретни случаи. 

Специфична цел 2: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците в областта на спорта. 

– Мярка 1: Спорт – учебно-тренировъчна и състезателна дейност, ваканционни 

занимания при най-добрите специалисти по спортовете: хандбал, футбол, борба, 

тенис на маса.  

– Мярка 2: Участие в състезания. 

Специфична цел 3: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците в областта на изкуствата.  

– Мярка 1: Танцово, музикално, изобразително и приложно изкуство. Развитие 

на дейности в Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски 

комплекс (ОДК), гр. Кубрат и в читалищата. 

– Мярка 2: Участие в конкурси, фестивали, концерти и др. 

Специфична цел 4: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците в областта на науките и технологиите. Развитие на дейности в  

Център за подкрепа за личностно развитие- Общински детски комплекс(ОДК), гр. Кубрат. 

– Мярка 1: Природо-математически профил. 

– Мярка 2: Хуманитарно-обществен профил. 

– Мярка 3: Езиково обучение. 

Специфична цел 5: Развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците в областта на технологиите. 

Специфична цел 6: Формиране на гражданска, екологична и природозащитна 

култура, приобщаване към националните и общочовешки ценности.  

Специфична цел 7: Подкрепа за кариерното ориентиране на учениците. 

 Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците. 

Специфична цел 1: Създаване и функциониране на междуинституционален екип за 

координиране на дейностите в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

– Мярка 1: Участие в регионален екип за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците към Регионално управление на образованието, гр. Разград. 

Специфична цел 2: Реализиране на дейности за повишаване квалификацията на 

кадрите в учебните заведения, Центровете за подкрепа за личностно развитие за работа в 

насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

– Мярка 1: Обучения за повишаване квалификацията на кадрите в учебните 

заведения, Центровете за подкрепа за личностно развитие за работа в насока 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

– Мярка 2: Обмен на опит за повишаване квалификацията на кадрите в учебните 

заведения, Центровете за подкрепа за личностно развитие за работа в насока 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 
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VI. Система за наблюдение на Стратегията за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Кубрат 

     Реализацията на Стратегията трябва да се възприема като непрекъснат процес на 

наблюдение, оценка и актуализация, анализ и адаптиране на съществуващите насоки за 

развитие и дейности към новите обстоятелства. Ключова фаза е мониторингът, който 

включва наблюдението, оценката и контрола на реализацията на заложените цели и 

изпълнението на планираните дейности. 

Наблюдението е важен инструмент за провеждането на ефективна политика за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Кубрат, тъй като 

неговата основна функция е да дава обратна информация за степента на реализация 

на целите и приоритетите, и за евентуално предотвратяване на рисковете пред 

изпълнението на предвидените дейности. 

Обект на наблюдението са напредъкът, промените и последиците от предприеманите 

действия. Той може да се разглежда като непрекъснат процес на събиране, анализ и 

оценка на информация, необходима за управлението и вземането на решения при 

изпълнение на стратегията, както и за нейна бъдеща актуализация. 

VII. Обща оценка на неаобходимите финансови и материални ресурси за изпълнение 

на Стратегията. 

Основното финансиране на училищата и детските градини , е държавна субсидия, 

формирана от : стандарт ученик, стандарт паралелка и стандарт институция.  

Допълнително финансиране се отпуска с Постановления на Министерски съвет, Писма 

от Министерство на финансите (ФО), финансиране  или трансфери от министерства и 

ведомства по изпълнението на съвместни проекти и национални програми, 

съфинансирания от Европейския съюз. Тези средства принципно имат строго целеви 

характер или правила за разходване, определени по законов ред, инструкции или 

правила. Разходването следва да отговаря на определения вид, размер и други 

конкретни  условия. 

VIII. Комуникационна програма. 

Важно условие за ефективното реализиране на Стратегията за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците е политиката за предоставянето на информация до 

обществеността. Обществеността трябва да получи пълна и обективна информация за 

всяка стъпка при реализиране на дейностите в стратегията. Реализирането на стратегията 

ще се съпровожда от различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната 

публичност, както в процеса на разработване, така и по време на реализация. 

Комуникационната програма се основава на следните основни принципи: 

 Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на дейностите; 

 Координация с други стратегии, програми, планове за развитие,  изпълнявани от 

държавната и местната власт; 

 Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие 

и съпричастие с всички заинтересовани страни, с оглед ефективното изпълнение на 

Стратегията;  

 Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и 

екипност в комуникационния обмен; 
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 Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до 

най-голям брой заинтересовани лица. 

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката 

общественост и заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите 

от изпълнението на Стратегията. 

 

Специфична цел 

 Да се привлече общественото внимание към дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Кубрат. 

IX. Заключение. 

Осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е приоритет в 

националната политика в областта на средното образование. Законът за 

предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващо 

образование са нормативните основания за организиране на образователната среда и 

нейните елементи чрез обединяване на ресурсите на всички държавни и местни органи 

и институции. 

Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците за период от 2 

години, която се приема от общинския съвет.  

За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинският съвет, 

по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление на 

образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие. Общинската стратегия и съгласуваният и приет годишен 

общински план се изпращат на Областния управител до 15 май.  

Изпълнението на годишен общински план се координира и отчита на общинско ниво 

по ред, определен от кметовете на общините и в сроковете, посочени в чл. 197, ал. 3 от 

ЗПУО. Изпълнението на годишен общински план се отчита и на областно ниво – до 01 

март на следващата година като общината трябва да представи в областна 

администрация отчет за изпълнението на дейностите по общинския годишен план.  


