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Приет с Решение № ………../………2022 г., Протокол №……./ ……….. 2022 г. на Общински съвет – Кубрат.                                                                                                 

Мярка/Дейност 
Целева група / Индикатор 

за изпълнение 

Отговорни 

институции/ 

организации 

Време

ви 

период 

Място на 

изпълнение 

Финансиран

е 

(източник, 

сума в лв.) 

Очаквани резултати 

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 

 

 

Деца и ученици със СОП; Брой 

детски градини и училища, 

ползващи услугите на 

Регионален център за подкрепа 
на процеса на приобщаващото 

образование - Разград;  

 

Детски градини 

Училища 

 

2022 г. В учебните 

заведения 

НП Ефективна психо-

социална рехабилита- ция, 

рехабилитация на слуха и 

говора, зрителна 
рехабилитация, 

рехабилитация на 

комуникативните 
нарушения.  

 

Повишаване 
възможностите за изява на 

деца и ученици със СОП. 
Специфична цел 2 

Работа на специалисти от детските 
градини и училищата с деца със 

специални образователни 

потребности /СОП/  

  

Брой деца със СОП и 
специалисти 

Детски градини 
Училища 

 

2022 г. В учебните 
заведения 

НП Подобряване работата на 
педагозите в училища и 

детски градини в областта 

на ресурсното 

подпомагане на деца и 
ученици със СОП. 

Специфична цел 3 

Интеграция и рехабилитация на 

деца и ученици с увреждания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деца и ученици със СОП Детски градини 

Училища 
 

2022 г. В учебните 

заведения 

НП Социална подкрепа на 

нуждаещите се ученици 



 

3 

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. 

 

 ЦПЛР, детски градини и 
училища с предприети мерки за 

осигуряване на достъпна среда. 

Брой занимални и класни стаи, 

осигуряващи позитивна 
подкрепяща среда за обучение 

на децата 

Създадени кабинети за 
ресурсно подпомагане във 

всяко училище и детска 

градина. 
Брой изградени и адаптирани 

детски площадки и съоръжения 

за игра в училищата и детските 

градини за деца с увреждания. 
Брой санитарни възли в 

институциите за предучилищно 

и училищно образование за 
децата със СОП 

 

Детски градини 
Училища, ЦПЛР 

 

2022 г. В учебните 

заведения 

Програми и 
проекти, 

бюджет 

Ежегоден преглед на 
състоянието на МБ и 

предложения за 

приоритетни обекти за 

интервенция; Подобряване 
на сградния фонд в 

образователните 

институции  в общината 
.Подобряване на хигиенно 

битовите   условия за деца,  

ученици и учители, 
осигуряване на достъпна 

среда за деца и ученици 

със СОП 

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.  

 

Брой създадени в училищата и 

детските градини на екипи за 

обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие. 
Брой планове за допълнителна 

подкрепа и индивидуални 

учебни планове. 
Брой деца и ученици със СОП с 

осигурена допълнителна 

подкрепа. 

Детски градини 

Училища 

 

2022 г. В учебните 

заведения 

Програми на 

МОН; 

НП„Активно 

приобщаване 
в системата 

на 

предучилищн
ото 

образование“ 

Ранно оценяване от 

педагогическите 

специалисти в детската 

градина на потребностите 
от подкрепа за личностно 

развитие на децата.  

Създадени екипи от 
специалисти в детските 

градини и училища, които 

да предлагат иновативни 
методи и техники за 

преподаване, обучение, 

възпитание, учене и 

мотивиране на учениците 
със СОП 
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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. 

Целева група: деца от 0 до 7 

години в риск и техните 

семейства, както и деца с 
увреждания. Индикатори за 

изпълнение: 

Развиване модел на 
интегрирани социални, здравни 

и образователни услуги, 

насочени към деца в риск и 

деца с увреждания на възраст от 
0 до 7 години и техните 

семейства. Създаване на 

условия за придобиване на 
знания и умения за равен старт 

в училище и преодоляване на 

социалното изключване и 
намаляване на бедността сред 

децата. 

Брой деца и семейства 

получили услуги. 

 

ЦОП и Проект 

„Предоставяне на 

интегрирани социални 
услуги, за деца и 

родители от уязвими 

групи от Община 
Кубрат от нула да седем 

години”, Детски 

градини: 

НП„Активно 
приобщаване в 

системата на 

предучилищното 
образование“ 

 

2022 г. Детски 

градини, 

ЦОП,  
Проект, 

Мобилни 

групи, 
МИГ 

 Предоставени 

психологически 

консултация и подкрепа на 
бъдещи и настоящи 

родители за формиране и 

развитие на родителски 
умения, семейно 

консултиране и подкрепа, 

индивидуална и групова 

работа с деца и родители, 
включително и с деца и 

родители, които не са от 

уязвими групи с цел 
посещаване на детска 

градина; Подкрепа за 

осигуряване на здравна 
детска консултация и 

дейности по превенция на 

заболяванията; 

Допълнителна 
педагогическа подготовка 

за повишаване на 

училищната готовност на 
деца за равен старт в 

училище. Предоставена 

индивидуална 
педагогическа подкрепа за 

деца с увреждания 
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Специфична цел  2 

Обхващане и превенция на 
отпадането от училище на деца и 

ученици от уязвими общности. 

Брой обхванати деца и ученици 
в детските градини и 

училищата по Механизма. 

Брой ученици от уязвими 

общности с осигурени 
учебници, разходи за 

транспорт. 

Детски градини, 
училища, ЦОП и Проект 

„Предоставяне на 

интегрирани социални 

услуги, за деца и 
родители от уязвими 

групи от Община 

Кубрат от нула да седем 
години”. 

2022 г. Детски 
градини,учил

ища,ЦОП,  

Проект, 

Мобилни 
групи 

 Реинтеграция на деца с 
трудности и дефицити в 

обучението и отпаднали от 

училище; 

Повишаване обхвата на 
децата и учениците в 

задължителна 

предучилищна и 
училищна възраст. 

Специфична цел  3 

Повишаване броя на 

представители на уязвими 
етнически малцинства в средното 

и висшето образование 

Брой обхванати младежи от 

уязвими етнически малцинства. 
Брой студенти от уязвими 

общности 

ЦОП и Проект 

„Предоставяне на 
интегрирани социални 

услуги, за деца и 

родители от уязвими 
групи от Община 

Кубрат от нула да седем 

години”. 

2022г. ЦОП,  

Проект, 

Мобилни 

групи 

 Намален риск от отпадане 

на младежи от уязвими 
етнически малцинства и 

насочването им към 

професия.;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. 

Брой ученици, класирани на 

призови места на състезания, 
конкурси и олимпиади. 

Брой ученици с изявени дарби, 

получили подкрепа от 
Центровете за подкрепа на 

личностното развитие 

ДГ, Училища,  

ЦПЛР 

2022 г. ДГ, 

Училища,  

ЦПЛР 

 По-голям брой деца и 

ученици ,включени в 
олимпиади, състезания, 

дейности на ЦПЛР, 

неправителствени 
организации, читалища, 

спортни клубове. 

Развиване и стимулиране 

заложбите на младите 
хора. 

 

 Награждаване с грамоти и 
сертификати за отличен успех, 

високи постижения и принос 

към развитието на училището 
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 Провеждане  на  тематични 

училищни конкурси и  
мероприятия, осигуряващи 

възможност за  изява на 

даровитите деца  и ученици 

     

       

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. 

Брой училища със създадени 
планове и екипи за 

допълнителна подкрепа. Форми 

на допълнителна подкрепа за 
децата и учениците. 

Брой детски градини и 

училища, в които работят 

педагогически съветници и 

психолози. 
Добри практики за работа с 

родителите. 

Детски градини 

Училища 

 

2022г. Детски 

градини, 

Училища, 

родители 

 

По Програми 
на МОН 

Развитие на дейности по 
интереси, за превенция на 

трудностите при учене, 

допълнителна подготовка  
 

 

 

Специфична цел 2 

Осигуряване подходяща 
физическа,    психологическа и 

социална среда за развиване на   

способностите и уменията на 
децата и учениците в училищата и 

ДГ. Заниманията по интереси да 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 
 

 

 

Деца в ДГ и ученици Детски градини 

Училища 

 

2022 г. Детски 

градини, 

Училища 

 

По Програми 
на МОН 

 

Въвеждане на 
допълнителни модули за 

деца, които не владеят 

български език, кариерно 
ориентиране на учениците 

и привличане на 

родителите като основни 
партньори 
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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,спортните отбори, 

самодейни състави, 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.  

 
 

Деца в ДГ и ученици ЦПЛР-ОДК  Кубрат, 

Спортни 

клубове,Читалища 

2022 г. ЦПЛР-ОДК  

Кубрат, 

Спортни 

клубове,  

Читалища 

 Реализиране на проекти и 

дейности в ЦПЛР, 

модернизиране на базите, 

участие на  
 децата и учениците в 

публични изяви 

 

Специфична цел 2 

Развитие на интересите, 

способностите, компетентностите 
и изявата на децата и учениците в 

областта на спорта. 

Деца в ДГ и ученици ЦПЛР-ОДК  Кубрат, 

ЦПЛР-Общежитие, 

спортни 

клубове,Читалища 

2022 г. ЦПЛР-ОДК  

Кубрат, 

ЦПЛР-

Общежитие, 

спортна 

зала, 

Читалища 

 Повече обхванати деца в 

учебно-тренировъчна и 
състезателна дейност, и 

ваканционни занимания 

Участие в състезания 

 

 

Специфична цел 3 

Развитие на интересите, 

способностите, компетентностите 

и изявата на децата и учениците в 
областта на изкуствата 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Деца в ДГ и ученици ЦПЛР-ОДК  Кубрат, 

ЦПЛР-Общежитие 

2022 г. ЦПЛР-ОДК  

Кубрат, 

ЦПЛР-

Общежитие 

 Повече обхванати деца  в 

танцово, музикално, 

изобразително и приложно 
изкуство 
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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. 

Деца в ДГ и ученици ЦПЛР-ОДК  Кубрат, 

ЦПЛР-Общежитие 

2022г. ЦПЛР-ОДК  

Кубрат, 

ЦПЛР-

Общежитие 

 Участие на деца и ученици 
в занимания в областите: 

Природо-математически, 

Хуманитарно-обществен и 

Езиково обучение 
 

Специфична цел 5 

Развитие на интересите, 

способностите, компетентностите 

и изявата на децата и учениците в 
областта на технологиите. 

 

 

Деца в ДГ и ученици 

 
ЦПЛР-ОДК  Кубрат, 

ЦПЛР-Общежитие 

2022 г. ЦПЛР-ОДК  

Кубрат, 

ЦПЛР-

Общежитие 

 Участие в състезания и 

олимпиади в областта на 

технологиите 

Специфична цел 6 

Формиране на гражданска, 

екологична и природозащитна 

култура, приобщаване към 
националните и общочовешки 

ценности.  

Деца в ДГ и ученици ЦПЛР-ОДК  Кубрат, 

ЦПЛР-Общежитие 

2022 г. ЦПЛР-ОДК  

Кубрат, 

ЦПЛР-

Общежитие 

 Участие в мероприятия, 

свързани с отбелязване на 

годишнини, празници. 

Специфична цел 7 

Подкрепа за кариерното 
ориентиране на учениците 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Деца в ДГ и ученици ЦПЛР-ОДК  Кубрат, 

ЦПЛР-Общежитие 

2022 г. ЦПЛР-ОДК  

Кубрат, 

ЦПЛР-

Общежитие 

 
 

 Провеждане на срещи с 
представители на 

различни професии; 

Организиране  на 

дискусии  с родителите и 
подлежащите  на  

задължително образование 

с цел  продължаване на 
образованието им в средни  

училища 
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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. 

 

 

Изготвен обобщен доклад от 

детските градини и училищата 

за състоянието на процеса на 

приобщаващото образование. 
Брой деца със СОП, за които се 

отлага обучението в 1 клас 

Брой деца и ученици, на които 
след извършена оценка на 

индивидуалните потребности е 

одобрена или отказана 

допълнителната подкрепа 

Община, Детски 

градини и училища 

2022 г.  По Програми 

на МОН 

Подобрено 

взаимодействие между 

институциите. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой организирани обучения 

за повишаване квалификацията 

на кадрите в образователни 
институции за работа в насока 

подкрепа за личностно 

развитие на децата и 
учениците. 

Брой преподаватели в 

образователни институции, 
преминали обучения за 

повишаване 

квалификацията за работа в 

насока подкрепа за личностно 
развитие на децата и 

учениците. Брой проекти за 

повишаване 
квалификацията на кадрите в 

образователни институции за 

работа в насока подкрепа за 
личностно развитие  

Община, Детски 

градини и училища 

2022 г.  По Програми 

на МОН 

Обучения и обмен на опит 

за повишаване 

квалификацията на 
кадрите в учебните 

заведения и Центровете за 

подкрепа за личностно 
развитие за работа в 

насока подкрепа за 

личностно развитие на 
децата и учениците. 

По-висока 

квалификация на кадрите 

в учебните заведения, 
Центровете за подкрепа за 

личностно развитие. 

 


