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I.ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1. Общ контекст и предпоставки за разработване на Стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 
Личностното развитие на децата и учениците, и поставянето им в центъра на 

образователната система, с оглед формиране на общочовешки ценности, постигане на 

ясна структурираност, системност и технологичност на всички етапи от образованието, 

е европейска и национална политика. С развитието на децентрализационните процеси и 

предоставянето на по-голяма автономия на образователните институции, училището 

има формираща роля, като приобщаваща среда за развитие и обучение на всяко дете и 

ученик. 

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Разград (2019-2020) е разработена в изпълнение на чл. 196 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО), въз основа на анализ на 

потребностите от подкрепа на всяка община на територията на област Разград.  

Стратегията включва Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците за всяка община на територията на областта и обхваща всички 

дейности и форми на подпомагане, включени в новия закон, които да се предлагат на 

децата и учениците, за да могат да бъдат приобщени, да не прекъсват и да завършат 

своето образование. Това са дейности и форми, които са основани на ценностите за 

личностното развитие и приобщаващо образование: подкрепа за личностно развитие, 

изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна 

дисциплина и развитие на училищна общност. Чрез тези дейности се гарантира да се 

достигне детето и да бъде подкрепено то в ученето, научаването, участието и 

разгръщането на неговия потенциал. 

Целта на разработването на настоящата Стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Разград, 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 област Разград, съобразно неговите 

потребности, като се посочат отговорните страни в този процес, източниците за 

финансиране и начините за мониторинг и контрол на изпълнението й. 

Стратегията е в съответствие с набелязаните цели, приоритети и мерки за 

подобряване на достъпа и качеството на предучилищното и училищното образование, 

заложени в международни и национални документи: 

 Всеобща декларация за правата на човека (1948). 

 Конвенция на ООН за правата на детето (1989). 

 Рамка за действие на Световния форум по образованието, Дакар (2000). 

 Рамка за действие „Образование 2030”: Към приобщаващо и равноправно 

качествено образование и учене през целия живот за всички. 

 Национална стратегия за детето 2008 –2018 г. 

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система 2013–2020 г. 

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства 2015 –2020 г.  
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 Закон за предучилищното и училищното образование. 

 Закон за закрила на детето и др. 

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

Разград е краткосрочен стратегически документ, в който са планирани мерки и 

дейности за периода 2019 – 2020 г.  

Основните акценти в стратегията са свързани с четири ключови елемента в 

приобщаването на децата и развиване на техните способности: 

 Процес на постоянно развиване на технологии за по-добро образование, за да се 

отговори адекватно на разнообразието на обучаваните. 

 Разкриване и отстраняване на бариери и оказване на подкрепа. 

 Събиране и оценка на информация от различни източници за планиране и 

усъвършенстване на политиката и практиката на приобщаването. 

 Присъствие, участие и успех за всички учащи се, както на групите, за които 

съществува риск от изолиране, изключване от образованието или недостатъчно добри 

резултати от обучението, така и на учащите с високи резултати и постижения. 

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

Разград е разработена от Областен оперативен екип, създаден със Заповед …………. на 

Областния управител на област Разград, включващ представители на Областна 

администрация Разград, Регионално управление на образованието - Разград, 

Регионална здравна инспекция - Разград, Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование - Разград, Регионална дирекция за социално подпомагане - 

Разград, общините на територията на област Разград и на други заинтересовани органи, 

лица и организации, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно 

развитие. 

 

1.2. Нормативни основания 

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 основата на Областната стратегия стоят анализите на общините на територията 

на област Разград за потребностите от подкрепа по чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, приети от 

общинските съвети, както следва:  

 Община Разград – решение № 686, протокол № 53/26.03.2019 г.  

 Община Исперих – решение № 661, протокол № 60/28.03.2019 г.  

 Община Кубрат – решение № 53, протокол № 569/28.03.2019 г. 

 Община Завет – решение № 439, протокол № 40/11.03.2019 г.  

 Община Самуил  – решение № 47946 , протокол № 47/20.03.2019 г. 

 Община Цар Калоян - решение № 22, протокол № 3/25.04.2019 г. 
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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. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ЗАЛЕГНАЛИ В ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 

И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Според Закона за предучилищното и училищното образование, образованието 

като процес на обучение, възпитание и социализация е национален приоритет и се 

развива в съответствие със следните принципи: 

1. Единна държавна образователна политика за осигуряване правото на 

предучилищно и училищно образование; 

2. Ориентираност към интереса и към мотивацията над детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му 

да прилага усвоените компетентности на практика;  

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик;  

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование;  

5. Запазване и развитие на българската образователна традиция;  

6. Хуманизъм и толерантност;  

7. Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;  

8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите;  

9. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното 

и училищното образование;  

10. Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация;  

11. Ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях 

по въпросите на образованието.  

Законът за предучилищното и училищното образование внася ново качество в 

нашето образование, като регламентира приобщаващото образование като неизменна 

част от правото на образование. 

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на 
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всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към 

премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможност и 

за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на 

общността. Приобщаващото образование се реализира в съответствие със следните 

принципи:  

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

развитие в зависимост от неговите индивидуални потребност и 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.  
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Чл. 177, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото 

образование определят два вида подкрепа за личностно развитие – обща и 

допълнителна.  

 

Обща подкрепа за личностно развитие по чл. 

178, ал. 1 от ЗПУО  

 

 

Допълнителна подкрепа за личностно 

развитие по чл. 187 от ЗПУО  

Насочена е към развитието на потенциала 

на всяко дете и ученик.  

Насочена е към деца и ученици със 

специални образователни 

потребности (СОП), в риск, с изявени 

дарби, с хронични заболявания, след 

извършване на оценка на 

потребностите.  

 

1. Екипна работа между учителите и други 

педагогически специалисти; 

2. Допълнително обучение по учебни 

предмети при условията на ЗПУО; 

3. Допълнителни модули за деца, които не 

владеят български език (само за детските 

градини); 

4. Допълнителни консултации по учебни 

предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; 

5. Консултации по учебни предмети; 

6. Кариерно ориентиране на учениците; 

7. Занимания по интереси; 

8. Библиотечно-информационно обслужване; 

9. Грижа за здравето; 

10. Осигуряване на общежитие; 

11. Поощряване с морални и материални 

награди; 

12. Дейности по превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение; 

13. Ранно оценяване на потребностите и 

превенция на обучителните затруднения; 

14. Логопедична работа; 

 

1. Работа с дете и ученик по конкретен 

случай; 

2. Психо-социална рехабилитация, 

рехабилитация на слуха и говора, 

зрителна, на комуникативните 

нарушения и при физически 

увреждания; 

3. Осигуряване на достъпна 

архитектурна, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически 

средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и 

специалисти; 

4. Предоставяне на обучение по 

специалните учебни предмети за 

ученици със сензорни увреждания; 

5. Ресурсно подпомагане за ученици със 

специални образователни потребности. 

Съгласно чл. 81 от Наредба за 

приобщаващо образование, 

допълнителната подкрепа е: 

краткосрочна (минимум 1 учебна 

година, максимум – до края на етап на 

обучение) дългосрочна – повече от един 

етап или степен на обучение или за 

целия период на обучение 

 

Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни 

потребности. Основен принцип на ЗПУО е подкрепата за детето и ученика да се 

осъществява на ниво най-близко до мястото, където живее и учи. Подкрепата на 

личностното развитие в системата на предучилищното и училищното образование, се 
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осъществява от образователните институции - детски градини, училища, центрове за 

подкрепа на личностното развитие, специализираните обслужващи звена. 
3. Цел и обхват на документа.  

Целта на разработването на настоящата Стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Разград, 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 област Разград, 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 Област 

Разград е краткосрочен стратегически документ, в който са планирани мерки и 

дейности за периода 2019 – 2020 г.  

 

4. 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.  

Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Разград предвижда на децата и учениците в системата на предучилищното и 

училищното образование да се предоставя подкрепа за личностно развитие, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им и да се прилага в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете и всеки ученик.  

Стратегията включва Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците за всяка община на територията на областта и обхваща всички 

дейности и форми на подпомагане, включени в новия закон, които да се предлагат на 

децата и учениците, за да могат да бъдат приобщени, да не прекъсват и да завършат 

своето образование. Това са дейности и форми, които са основани на ценностите за 

личностното развитие и приобщаващо образование: подкрепа за личностно развитие, 

изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна 

дисциплина и развитие на училищна общност. Чрез тези дейности се гарантира да се 

достигне детето и да бъде подкрепено то в ученето, научаването, участието и 

разгръщането на неговия потенциал. 

В периода февруари 2019 г. – април  2019 г., Областен оперативен екип, 

назначен със Заповед № РД-22-002/11.02.2019 г. на Областния управител на Област 

Разград, разработи Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в област Разград. 

В Областния оперативен екип бяха включени експерти от Областна 

администрация Разград, представители на всяка община на територията на областта, на 

Регионално управление на образованието, на Регионалната здравна инспекция, на 

неправителствения сектор, на Центровете за подкрепа за личностно развитие, 

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и други 
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заинтересовани страни, имащи отношение към развитието на подкрепата за личностно 

развитие. 

Съгласно чл. 196, ал. 5 от ЗПУО Стратегията е утвърдена на …….. от Областния 

управител, след съгласуване с Областния съвет за развитие на Област Разград с 

протокол от неприсъствено заседание от ……. и с Регионално управление на 

образованието - Разград.  

В процеса на планиране се включиха представители на всички заинтересовани 

страни от областта, обединени в работни групи на териториален принцип по общини и 

тематични групи по ключовите компоненти на Стратегията. Работните групи участваха 

на доброволен принцип, мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна 

работеща Областна стратегия, която да бъде основа за предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.  

В общия контекст, създаването на Областна 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 новия образователен закон. 

В международната практика за предоставяне на подкрепа на учениците има 

адаптирани варианти на модела на тристепенната пирамида за интервенции. Той 

определя нивата на интервенциите и тяхната интензивност, като ги подрежда: от първо 

(общо) ниво за всички ученици, второ ниво за конкретни групи ученици и във върха на 

пирамидата е третото ниво на подкрепа, което представлява дългосрочна и интензивна 

персонална подкрепа. Моделът успява да подреди, за целите на организацията на 

подкрепата, потребностите на децата, съобразно честотата на възникване на тези 

потребности, съответно: 80% от децата имат потребност от обща подкрепа, 15% са деца 

в риск от затруднения и се нуждаят от целенасочена работа, за да преодолеят тези 

затруднения, а 5% са децата, които са с комплексни потребности от интензивна 

подкрепа. 

Други начини за формулиране на потребностите и дейностите от нивата ги 

представят като универсални, селектирани и индикативни дейности или още като 

първична, вторична и третична интервенция.  

Въпреки, че изследванията за използване на този модел показват необходимост от 

развитие на широкообхватен подход, надхвърлящ тази тристепенна рамка, той може да 

има широко приложение в политиките за осигуряване на равен достъп до образование, 

защото позволява структуриране на подкрепата за личностно развитие в новите 

образователни политики у нас и допринася за организиране на практиката. Моделът 

може да служи като отправна рамка за подреждане на многообразието от подкрепящи 

дейности и да ги подчини на общата цел за развитие и обучение на всяко дете във всяка 

детска градина и училище и във всяка общност. 

По този начин подкрепата за личностно развитие се явява нов компонент в 

образователните политики, който свързва и обединява ресурсите на средата на всички 

нива по вертикала и хоризонтала на системата. 

 

5. 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: 

 Стратегия „Европа 2020“;   

 Националната програма за развитие „България 2020“;  
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 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 област Разград (2016 - 2020 

г.) 

 План за младежта в област Разград; 

 Общински планове за развитие на общините в област Разград; 

 Програми и стратегии, във връзка с развитието на образованието на ниво 

община; 

 Общински програми за закрила на детето на общините в област Разград; 

 Планове за действие на общините на територията на област Разград, 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. 

Освен със Закона за предучилищното и училищното образование 

Стратегията има връзка със следните нормативни документи: 

 Закон за здравето; 

 Закон за закрила на детето; 

 Закон за защита от дискриминация; 

 Наредба за приобщаващото образование. 

 

 

6. Използвани съкращения.  

ЗПУО – Закон за училищното и предучилищното образование 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ДГ – Детска градина 

ДЛОШ – Държавен личен и отборен шампионат 

ДЦДВУ – Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания  

ИКТ – Информационни и комуникационни технологии  

ЗМО – Звено за мониторинг и оценка 

ММС – Министерство на младежта и спорта 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МУЦ-ТПО – Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение 

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=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=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
http://rz.government.bg/files/upload/proekti/Strategia_razvitie_sotsialni_ulsugi_oblast_Razgrad_2016-2020_.pdf
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НП – Национална програма 

НСИ – Национален статистически институт 

НЧ – Народно читалище 

ОбКБППМН – Общинска комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните 

ОбС – Общински съвет 

ОБСНВ – Общински съвет по наркотични вещества 

ОДК – Общински детски комплекс 

ОИЦ – Областен информационен център 

ОЗД – Отдел „Закрила на детето” 

ОП – Оперативна програма 

ОСР – Областен съвет за развитие 

ОУ – Основно училище 

ПГ – Професионална гимназия 

ПИЦ – Превантивно-информационен център 

ПУ – Помощно училище 

ПУДООС – Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 

РЕКИЦ – Регионален експертно консултантски и информационен център 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РСЗ – Регинална служба по заетостта  

РУО – Регионално управление на образованието 

РЦПППО – Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование 

СНЦ – Сдружение с нестопанска цел 

СОП – Специални образователни потребности 

СОУ – Средно общообразователно училище 

СФУК – Система за финансово управление и контрол 

СУ – Средно училище  

ЦДГ – Целодневна детска градина 

ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие 

ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип 

ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ЦРД – Център за работа с деца 

ЦУТНТ – Център за ученическо, техническо и научно творчество  
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УСШ – Ученическа спортна школа 

 

II. АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ И ПОТРЕБНОСТИТЕ ПО 

ОТНОШЕНИЕ ПОДКРЕПАТА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ РАЗГРАД. 

 

1.Цел и обхват на анализа. 

Изпълнението на Закона за предучилищното и училищно образование и 

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

учениците създава необходимост от анализ на настоящата ситуация и потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от област Разград. 

В Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 

образование (§ 1, т. 6, 7, 12, 14 - 16, 18, 21 - 27, 29 - 31) са определени основните 

субекти, включени в системата и параметрите на връзките и зависимостите между тях. 

Те са предмет на настоящия анализ. 

Целта, която си поставя настоящият анализ, е да бъде извършен преглед и оценка 

на следните аспекти на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в 

област Разград: 

1.  Актуалната ситуация на образователната система в областта; 

2. Осигурената подкрепа на интелектуалното, емоционално, духовно, нравствено и 

физическо развитие в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и 

интересите, както и за съхраняване и утвърждаване на националната идентичност, 

човешките права и свободи, принципите на демокрация и отговорно гражданско 

поведение; 

3. Осъществени дейности за насърчаване, развитие и реализация на заложбите и 

способностите; 

4. Утвърдени училищни политики за формиране на толерантност и уважение към 

личността и обществото; 

5. Осъществени дейности за познаване на националните, европейските и световни 

културни традиции и ценности. 

Настоящият анализ е раработен въз основата на представени анализи на общинско 

ниво от седемте общински администрации на територията на област Разград. От своя 

страна при разработването на общинските анализи експертите от общинските 

администрации разчитаха на съдействието на всички отговорни институции и 

заинтересовани страни – подразделения на централната изпълнителна власт на 

областно и общинско ниво като Регионално управление на образованието – Разград, 

Регионална дирекция за социално подпомагане и Дирекции „Социално подпомагане”, 

Дирекции „Бюро по труда”, Териториално статистическо бюро – Разград, детски 

градини и училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Разград, Регионален 

експертно-консултантски и информационен център „Читалища”, доставчици на 

социални услуги, непривителствени организазии, читалища, спортни клубове и др. 

 

Обхват на анализа: Анализът включва актуална информация за детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, функциониращи 

на територията на област Разград, както и организирани към момента дейности, 

подкрепящи обучението и възпитанието на децата и учениците, дейности за развитие на 

техните интереси и способности в областта на науката, технологиите, изкуството и 

спорта, ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни 
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потребности, педагогическа и психологическа подкрепа и др., демографски тенденции, 

настояща ситуация и предизвикателства пред общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие. В географско отношение обхватът на проучването покрива всички 

населени места на територията на Област Разград. 

 

Използваните методи за събиране на информация са: 

 Документално проучване на съществуващи анализи, доклади, стратегически 

документи на национално, регионално и местно ниво; 

 Систематизиране и обобщаване на статистически данни, регулярно събирани от  

Областна администрация Разград и общинските администрации в областта, както и на 

институции, имащи отношение към осигуряване на  общата и допълнителната подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците; 

 Събиране на допълнителна статистическа информация и данни от Националния 

статистически институт за рискови групи по населени места. 

 

2. Област Разград – обща характеристика.  

Област Разград (район от ниво 3-NUTS 3) е разположена в североизточната част 

на България, заема 2,38% от територията на страната (2 639 кв.км.) и 17,62% от 

територията на Северен централен район.  
Тя граничи с областите Русе, Шумен, Търговище и Силистра. Областите Разград, 

Велико Търново, Русе, Габрово и Силистра формират Северен централен район (район 

от ниво 2/NUTS 2), който съответно е част от район от ниво NUTS 1 – Северна и 

Югоизточна България. По-голяма част от областта се намира в Лудогорското плато. В 

южната част то е хълмисто, а на север се слива с Добруджанската равнина и 

крайдунавските полета.  

В границите й влизат 7 общини: Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, 

Самуил и Цар Калоян, и 104 населени места, от които 6 града и 98 села. 

 

3. Демографска картина и тенденции.  

В област Разград са налице редица негативни демографски тенденции: 

 Намаляване на броя на населението в областта с по-високи темпове от средното за 

страната. Жителите в областта са намалели с една четвърт – 38 703 души (25,39%) от 

152 417 души през 2001 г. на 113 714 души през 2017 г.; 

 Отрицателен естествен прираст; 

 Отрицателен механичен прираст; 

 Тенденция на застаряване на населението и регресивен тип възрастова структура – 

продължаващ процес на демографско застаряване, изразен в намаляване на абсолютния 

брой и относителния дял на населението под 15 години и увеличаване на дела на 

населението на 65 и повече години. Към 31.12.2017 г. относителният дял на лицата на 

65 и повече навършени години е 21.1% (24 036) от населението на областта. В 

сравнение с 2016 г. този дял нараства с 0.5 процентни пункта, а спрямо 2007 г. 

увеличението е с 5.5 процентни пункта. Към 31.12.2017 г. децата до 15 години са 13.7% 

(15 597) от общия брой на населението в областта. Спрямо 2016 г. този дял не се 

променя, но спрямо 2007 г. намалението е с 1.1 процентни пункта. 

 Населението на Област Разград е със смесен етнически състав. При преброяването 

през 2011 г. около 43% са се самоопределили като българи, 50% като турци и 5% като 

роми.  
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Налице е трайна тенденция на намаляване на населението в област Разград на 

възраст от 0 до 19 години, като от 26 896 души през 2010 г. младите хора са намалели 

на 21 805 души през 2015 г. Намалението е с 5 091 души (18,9%).  

Тази тенденция оказва непосредствено влияние върху образователната система в 

областта ни. Налице е ясно изразена тенденция към бързо намаляване на броя на 

учениците, учителите и училищата вследствие на негативните демографски процеси. 

Намаляването на броя на децата в училищна възраст води до нужда от оптимизиране на 

училищната мрежа, реорганизация на паралелките и педагогическия състав.  

Според официалната статистика на НСИ към 31.12.2017 г. населението в Област 

Разград на възраст от 0 до 19 години е  21 132 души, които представляват 18,58% от 

общото население на областта. 

 
Таблица 1: Население на възраст от 0 до 19 години в област Разград за периода 2010 – 

2017 г. по възраст, местоживеене и пол. 

 

Възраст /година 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0 1042 964 1059 961 1036 949 939 889 

1 - 4 4837 4493 4435 4347 4139 4095 4025 3924 

5 - 9 6266 5636 5532 5554 5544 5458 5413 5415 

10 - 14 6408 5886 5874 5842 5711 5607 5482 5369 

15 - 19 8343 7338 6822 6311 5984 5696 5523 5535 

Общо: 26 896 24 317 23 722 22 557 22 414 21 805 21 382 21 132 

Дял от общото 

население на 

областта 

20,65 19,67 19,42 18,7 18,83 18,6 18,52 18,58 

Източник: НСИ 

 

Както е видно от таблицата, населението в Област Разград на възраст от 0 до 19 

години е намаляло като относителен дял от общото население от 20,65% през 2010 г. и 

на 18,58% през 2017 г.  

 
Таблица 2: Население на възраст от 0 до 19 години в Област Разград към 31.12.2017 г. 

 

Възраст 
Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

0 889 449 440 400 202 198 489 247 242 

1 - 4 3924 1996 1928 1803 926 877 2121 1070 1051 

5 - 9 5415 2797 2618 2551 1285 1266 2864 1512 1352 

10 - 14 5369 2759 2610 2542 1310 1232 2827 1449 1378 

15 - 19 5535 2855 2680 2511 1270 1241 3024 1585 1439 

Общо: 21132 10856 10276 9807 4993 4814 11325 5863 5462 

Източник: НСИ 

 

 

Към 31.12.2017 г. 57% от населението в Област Разград на възраст от 0 до 19 

години живее в селата (11 325 души) и 43% – в градовете (9 087 души). Като цяло, 

област Разград е една от малкото области в страната, в която преобладава населението 

в селата. 

Мъжете на възраст от 0 до 19 години в Област Разград са 10 856 души и 

представляват 51,4%, а жените са 10 276 души – 48,6%. 
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По данни от последното преброяване на населението най-голям е делът на децата 

и младежите на възраст от 0 до 19 г. в Община Исперих, следвана от общините Лозница 

и Завет, а най-малък в общините Цар Калоян и Кубрат. 

 
Таблица 3: Население на  възраст от 0 до 19 г. в  Област  Разград  по  възрастови групи (в 

навършени години) и общини по данни от преброяването през 2011 г. 

 

Община 
Общо 

население 
0-4 г. 5-9 г. 

10-14 

г. 

15-19 

г. 

Общо 

деца и 

младежи 

0-19 г. 

% на деца 

и младежи 

/0-19 г./ 

от общото 

население 

Разград 51 095 2 291 2 257 2 415 2 877 9 840 19,26 

Исперих 22 692 1 078 1 140 1 208 1 533 4 959 21,85 

Кубрат 18 355 755 797 776 1 042 3 370 18,36 

Завет 10 586 437 513 577 716 2 243 21,19 

Лозница 9 265 418 450 476 640 1 984 21,41 

Самуил 7 005 280 315 352 451 1 398 19,96 

Цар Калоян 6 192 243 245 284 359 1 131 18,26 

Област 

Разград 
125 190 5 502 5 717 6 088 7 618 24 925 19,91 

Източник: НСИ 

От 1993 г. насам в Област Разград показателят естествен прираст е с отрицателна 

стойност, в резултат на което населението на областта непрекъснато намалява.  

Показателят има отрицателни стойности за всички общини на територията на областта. 

Броят на жените във фертилна възраст в Област Разград към 31.12.2017 г. е 23 

483, като спрямо предходната година намалява с 629, а спрямо 2007 г. – с 9 274.  

Съществено значение за намаляване на раждаемостта имат и измененията във 

възрастовата структура на родилните контингенти. Над 90% от ражданията се 

осъществяват от жените на възраст 15 – 34 години, които през 2017 г. в Област Разград 

са 11 448 и са намалели спрямо 2016 г. с 3.6%, а в сравнение с 2007 г. – с 36.0%. Броят 

на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, 

които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси. 

През 2017 г. броят на децата, родени от майки под 18 години е 32. Запазва се 

тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече 

навършени години – от 9 през 2016 г. на 14 през 2017 г. 

През последните години се формира тенденция на увеличаване на относителния 

дял на извънбрачните раждания, както в цялата страна, така и в Област Разград. 

Относителният дял на извънбрачните раждания е едва 29.5% през 1995 г., но през 2012 

г. достига 52.4%. През 2017 г. броят на извънбрачните раждания е 432, или 48.6% от 

всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (45.5%) е по-

нисък, отколкото в градовете (52.7%). За 72.9% от извънбрачните раждания има данни 

за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от 

родители, живеещи в съжителство без брак. 

 
Таблица 4: Естествено движение на населението през 2017 г. в Област Разград по общини 

и пол. 

Община 

/област 

Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко 
момче

та 

момиче

та 
всичко мъже жени всичко мъже жени 
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Завет 65 28 37 147 81 66 -82 -53 -29 

Исперих 183 93 90 313 158 155 -130 -65 -65 

Кубрат 107 51 56 333 160 173 -226 -109 -117 

Лозница 66 42 24 114 72 42 -48 -30 -18 

Разград 351 169 182 825 450 375 -474 -281 -193 

Самуил 63 34 29 107 56 51 -44 -22 -22 

Цар Калоян 47 30 17 111 58 53 -64 -28 -36 

Област 

Разград 882 447 435 1950 1035 915 -1068 -588 -480 

Източник: НСИ 

 

Област Разград се характеризира с отрицателен механичен прираст. Стойността 

на този показател за областта е един от най-високите в страната. През 2017 г. на 

територията на областта са се заселили 2 455 души, а са се изселили – 3 075 души. 

Механичният прираст е минус 620, а коефициентът на нетна миграция[8] – минус 5.4‰. 

За 2016 г. механичният прираст е минус 888, а коефициентът на нетна миграция – 

минус 7.6‰. 

През 2017 г. 1 125 лица от област Разград са сменили настоящия си адрес с адрес в 

чужбина, а 623 са заявили промяна на настоящия си адрес от чужбина в областта. 

Наблюдава се трайна тенденция на нарастване нивото на емиграция и миграция на 

младите хора от областта към големи градове, като София и Варна.  
 

Таблица 5: Механично движение на населението през 2017 г. в Област Разград по 

възраст и пол. 

 

Местожи-

веене  

Възраст 

Заселени Изселени Механичен прираст 

общо мъже жени общо мъже жени общо мъже жени 

Област 

Разград 2455 1062 1393 3075 1404 1671 -620 -342 -278 

0 – 9 388 209 179 369 203 166 19 6 13 

10 – 19 197 74 123 461 226 235 -264 -152 -112 

20 – 29 470 122 348 822 326 496 -352 -204 -148 

30 – 39 394 148 246 502 212 290 -108 -64 -44 

40 – 49 284 146 138 300 150 150 -16 -4 -12 

50 – 59 254 145 109 222 116 106 32 29 3 

60 – 69 244 127 117 204 99 105 40 28 12 

70+ 224 91 133 195 72 123 29 19 10 
Източник: НСИ 

 

Стойността на отрицателния механичен прираст при възрастовата група 10-19 г. е 

най-висок в сравнение с всички останали възрастови групи. 

Въпреки изложените по-горе отрицателни тенденции, през 2015 г. Област Разград 

има по-добри стойности от областите в Северен централен район, както и на 

национално ниво по показателите на коефициента на възрастова зависимост: 

отношение на населението на възраст под 15 и на 65 и повече години към населението 

на възраст от 15 до 64 години, и отношение на населението на възраст 65 и повече 

години към населението на възраст от 15 до 64 години. В Област Разград от 43.7% през 

2007 г. този показател бележи непрекъснато повишение и през 2017 г. достига до 

http://www.nsi.bg/tsb/2018/04/30/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%B8-%D0%B2-%D0%BE%D0%B1%D0%BB-31/#_ftn8
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53.5%. В градовете на областта това съотношение е по-благоприятно (50.5%), 

отколкото в селата (56.3%). 

 

 
Таблица 6: Структура на населението в област Разград по местоживеене, полово 

съотношение и коефициенти на възрастова зависимост към 31.12.2017 г. 

 

Статически 

район / 

Области 

2017 г. 

Структура на 

населението по 

местоживеене 

Полово 

съотношение 

Отношение на 

населението на 

възраст под 15 и 

на 65 и повече 

години към 

населението на 

възраст от 15 до 64 

години 

Отношение на 

населението на 

възраст 65 и 

повече години към 

населението на 

възраст от 15 до 64 

години 

% 
брой жени на 

1000 мъже 
% % 

град село общо общо общо 

Общо за 

страната 73,5 26,5 1060 54,5 32,5 

Северен 

централен 

район 67,1 32,9 1056 57,2 37,1 

Велико 

Търново 70,4 29,6 1068 55,9 36,0 

Габрово 81,9 18,1 1071 65,8 46,8 

Разград 47,2 52,8 1051 53,5 32,4 

Русе 77,9 22,1 1047 55,4 35,7 

Силистра 44,2 55,8 1040 59,7 37,8 

Източник: НСИ 

 

Възрастовата структура на населението в областта е малко по-благоприятна от 

средната за страната, с по-висок дял на младите хора и лицата в трудоспособна възраст 

(по-нисък от средния за страната е делът на населението над 65 години).  

Остаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, 

която от 39.4 години през 2003 г. нараства на 40.4 години през 2007 г. и достига 44.1 

години в края на 2017 година. 

 

 
Таблица 7: Основни демографски събития и показатели за област Разград за периода 

2011 – 2017 г. 

 

Показатели Мерна Година 
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единица 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Сключени 

бракове 
Брой 440 459 508 521 559 210 349 

Бракоразводи Брой 178 223 163 189 177 187 138 

Живородени Брой 1,055 1,142 998 1,041 961 932 882 

момчета Брой 538 595 472 543 496 487 447 

момичета Брой 517 547 526 498 465 445 435 

Умрели Брой 1,849 1,903 1,845 1,951 1,937 1883 1950 

мъже Брой 965 964 952 1,012 1,026 1002 1035 

жени Брой 884 939 893 939 911 881 315 

Умрели деца 

под 1 година 
Брой 10 15 8 10 8 2 4 

момчета Брой 7 12 2 6 4 2 3 

момичета Брой 3 3 6 4 4 0 1 

Естествен 

прираст 
Брой -794 -761 -847 -910 -976 -951 -1068 

Възрастови 

съотношения 
 

Отношение 

на 

населението 

на възраст 

под 15 и на 

65 и повече 

години към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

% 46,5 47,7 49 50,1 51,2 53,3 53,5 

Отношение 

на 

населението 

на възраст 65 

и повече 

години към 

населението 

на възраст от 

15 до 64 

години 

% 26,4 27,2 28,4 29,4 30,4 31,4 32,4 

Източник: НСИ 

 

Прогнозата на НСИ за населението в област Разград при хипотеза на 

конвергентност е броят му трайно да намалява.  

 
Таблица 8: Прогноза за населението в област Разград (при хипотеза за 

конвергентност). 

 

Област 

Години 

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 
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Разград 
117 

323 

109 

730 

102 

309 

95 

039 

88 

005 

81 

380 

75 

148 

69 

285 

63 

773 

58 

606 

53 

859 

49 

574 

Източник: НСИ 

Така представените демографските процеси в област Разград водят не само до 

намаляване броя на учениците, учителите и учебните заведения, но оказват негативно 

влияние и върху достъпността до образование. Учениците от по-малките населени 

места често са принудени да пътуват всекидневно до областния център или някой от 

другите по-големи градове, за да могат да вземат участие в учебния процес.  

Това само по себе си допълнително засилва миграционните нагласи на млади 

семейства от слабо населени места, които искат да осигурят добро образование за 

децата си, като в крайна сметка процесът на обезлюдяване от един момент нататък се 

самозахранва. 

Освен това се наблюдва и тенденция към застаряване на педагогическия персонал 

в учебните заведения в областта ни. 

Нужно е предприемане на комплексни мерки за намаляване на негативните 

демографски тенденции и отрицателното им влияние върху образователната система в 

областта ни. 

 

4. Тенденции в образователната система в Област Разград 

 

Анализът на актуалното състояние на училищното образование и 

предучилищното възпитание и подготовка в Област Разград извежда осигуряването на 

равен достъп до образование като основна цел на областната образователна политика. 

Дейностите по подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се 

осигуряват и осъществяват от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование. Съгласно чл. 24 – 27 от Закона за предучилищно и училищно 

образование това са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно 

развитие и специализираните обслужващи звена.  

През учебната 2018/2019 година на територията на област Разград функционират 

49 детски градини, 2 начални училища, 36 основни училища, 6 средни училища, 1 

спортно училище, 3 профилирани гимназии, 10 професионални гимназии, 1 специално 

училище и 1 ЦСОП. 

 

 

Детски градини 
 

Таблица 9: Детски градини, учители и деца в детските градини по общини и в Област 

Разград за периода 2016/2017 - 2018/2019 г. 

 

ОБЩИНА 

Учебна година 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

  ДГ учители деца ДГ учители деца ДГ учители деца 

Завет 6 29 286 6 26 279 5 27 287 

Исперих 21 83 774 14 72 784 14 72 772 

Кубрат 14 62 479 5 56 441 5 59 444 

Лозница 1 25 199 1 25 207 1 21 201 

Разград 22 172 1660 22 169 1638 20 164 1641 
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Самуил 2 24 187 2 22 175 2 23 165 

Цар Калоян 2 18 139 2 18 133 2 18 141 

общо 68 413 3724 52 388 3657 49 384 3651 

 

Посочените данни показват, че е налице негативна тенденция към намаляване 

броя на детските градини в Област Разград и на учителите и децата в тях. Само за 

периода от учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят на детските градини в 

област Разград е намалял с 19, броят на детските учители с 29, и на децата със 73. 

 

 

Училища 

 
В Област Разград е изградена добра мрежа от образователни институции, 

покриваща нуждите от образование и личностно развитие на деца и ученици от 

предучилищна и училищна възраст. Най-голям е броят на училищата в областния 

център – Разград, където е съсредоточен и най-голям процент от учениците в областта. 

В останалите шест общини в резултат на предприетите мерки от общинските 

ръководства е постигнат оптимален модел на общинска образователна структура – 

наличие на средни училища,  профилирани и професионални гимназии, с цел 

предоставяне възможности за обучение на учениците в гимназиален етап на средното 

образование и задържане на учениците в училищата на общината.  

 Професионални, профилирани гимназии и средни училища по общини:  

- Община Исперих – ПГ „Васил Левски” и ПГСС „Хан Аспарух; 

- Община Кубрат – СУ „Христо Ботев” и ПГ – Кубрат;  

- Община Завет – СУ „Св.Св.Кирил и Методий" и ПГЗ „Кл. Тимирязев“;  

- Община Лозница – ПГВМЗ „Александър Стамболийски“;  

- Община Разград – НПТГ „Шандор Петьофи“, ПГИ „Робер Шуман“, ПГХТБТ 

„Мария Кюри“, ПГТС „Христо Смирненски“, ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, 

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, ППМГ „Акад. Никола Обрешков“, 

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, СУ „Христо Ботев“, Спортно училище; 

- Община Самуил  - СУ” Св.Св.Кирил и Методий";  

- Община Цар Калоян - СУ „Хр. Ботев”. 

 

 

Таблица 10: Образователни институции в Област Разград за периода: 

                     2016/2017 - 2018/2019 г. 

 

Образователни институции 

Учебна година 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Начални училища 1 1 2 

Основни училища 37 37 36 

Спортно училище 1 1 1 

Средни училища 6 6 6 

Профилирани гимназии 3 3 3 

Професионални гимназии 10 10 10 

Специални училища 3 1 1 

Общо училища  59 59 

ЦСОП 0 2 1 
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   60 

 

 

През разглеждания период броят на образователните  институции в областта се е 

запазил, но са настъпили следните промени: 

- преобразуване на ПУИ „Д-р П. Берон”, гр. Кубрат и ПУИ „Христо Ботев”, 

с. Осенец в центрове за специална образователна подкрепа на основание чл. 49, 

ал. 2 от ЗПУО в края на учебната 2016/2017 година; 

- преобразуване на ОУ „Отец Паисий”, с. Равно, община Кубрат в НУ 

„Отец Паисий” в края на 2017/2018 учебна година поради намаляване броя на 

учениците в прогимназиален етап; 

- закриване на ЦСОП – Осенец в края на 2017/2018 учебна година. 

  

Таблица 11: Брой ученици по видове образователни институции за периода:  

2016/2017 - 2018/2019 г. 

общини образователни институции 

Учебна година 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Завет 

Специални училища 23 19 19 

Основни училища 207 301 285 

Средни училища 345 318 312 

Професионални гимназии 126 101 97 

Исперих 

Основни училища 1776 1431 1346 

Профилирани гимназии 315 305 311 

Професионални гимназии 368 457 383 

Кубрат 

Начални училища 0 0 15 

Основни училища 591 447 436 

Средни училища 653 715 629 

Професионални гимназии 114 108 132 

Специални училища  63  0 0  

ЦСОП 0 67 71 

Лозница 

Начални училища 137 142 145 

Основни училища 342 282 273 

Средни училища 138 103 86 

Професионални гимназии 285 259 232 

Разград 

Основни училища 3467 2910 2845 

Спортно училище 102 96 111 

Средни училища 380 301 277 

Профилирани гимназии 1034 1054 1063 

Професионални гимназии 1769 1515 1521 

Специални училища  27  0  0 

ЦСОП 0  27 0 

Самуил 
Основни училища 260 309 185 

Средни училища 297 200 306 

Цар 

Калоян 

Основни училища 112 90 84 

Средни училища 325 252 232 
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област 

Разград 

 

Начални училища 137 142 160 

Основни училища 6755 5770 5454 

Спортно училище 102 96 111 

Средни училища 2138 1889 1842 

Профилирани гимназии 1349 1359 1374 

Професионални гимназии 2662 2440 2365 

Специални училища 113 19 19 

ЦСОП 0 94 71 

  13256 11809 11396 

 

Налице е негативна тенденция към намаляване броя на учениците в училищата в 

Област Разград. За периода от учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят им 

е намалял с 1 860 или 14 %. 

Основните причини за намаляването на броя на учениците са засилващите се 

миграционни процеси, ниската раждаемост в областта, както и нисък социален статус 

на населението. Динамичните миграционни процеси, довеждат до прекъсване на 

обучението на децата и учениците основно поради социални и семейни причини и 

заминаване в чужбина. 

 

Таблица 12: Брой учители по видове образователни институции за периода 

2016/2017 – 2018/2019 г. 

 

Общини Образователни институции 

Учебна година 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Завет 

Основни училища 49 44 41 

Специални училища 13 12 11 

Средни училища 31 30 32 

Професионални гимназии 15 15 15 

Исперих 

Основни училища 186 170 163 

Профилирани гимназии 27 28 26 

Професионални гимназии 34 40 39 

Кубрат 

Начални училища 0 0 5 

Основни училища 82 80 75 

Средни училища 57 58 58 

Професионални гимназии 12 11 17 

Специални училища  20  0 0  

ЦСОП 0 19 20 

Лозница 

Начални училища 16 17 18 

Основни училища 49 47 47 

Средни училища 16 14 13 

Професионални гимназии 29 29 27 

 

 

Разград 

 

 

Основни училища 305 311 322 

Спортно училище 13 13 14 

Средни училища 45 42 42 

Профилирани гимназии 78 79 82 
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Професионални гимназии 133 162 164 

Специални училища  13  0 0  

ЦСОП 0 11 0 

Самуил 
Основни училища 30 31 29 

Средни училища 29 34 32 

Цар Калоян 
Основни училища 16 13 13 

Средни училища 31 30 32 

област 

Разград 

Начални училища 16 17 23 

Основни училища 717 696 690 

Спортно училище 13 13 14 

Средни училища 209 208 209 

Профилирани гимназии 105 107 108 

Професионални гимназии 223 257 262 

Специални училища 46 12 11 

ЦСОП 0 30 20 

  1329 1340 1337 

 

През периода от 2016/2017 до 2018/2019 учебна година общият брой на 

учителите в образователните институции на Област Разград е нараснал с  8.  

Промяната  на броя на учителите в различните видове образователни 

институции е както следва: 

 в началните училища броят на учителите се е завишил през 2018/2019 учебна 

година поради преобразуването на училището в с. Равно; 

 в основните училища тенденцията е към намаляване броя на учителите поради 

факта, че с влизането на ЗПУО от началото на 2017/2018 учебна година 

обучение в основните училища се провежда само за ученици от I до VII клас; 

 нарастване на броя се учителите се наблюдава най-вече в професионалните 

училища – от 223 на 262. Причините за това са няколко – увеличаване на 

приема на ученици след завършено основно образование през учебната 

2017/2018 година, когато в професионалните гимназии влязоха два випуска 

съгласно чл.38, ал. 1, т. 3 от ЗПУО; одобрените с държавния план-прием 

защитени професии и специалности с очакван недостиг, които позволяват 

сформиране на паралелка с по-малък брой ученици. 

 Обхватът и задържането на децата и учениците оказва изключително влияние 

върху състоянието на образователната мрежа. Този фактор е приоритетен в 

област Разград за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. 

Във връзка с изпълнение на РМС № 373 от 05.07.2017 г. и ПМС № 100 от 

08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, със заповеди на 

началника на РУО – Разград през учебните 2017/2018 и 2018/2019 година за всяко 

населено място са сформирани екипи за обхват, които включват представители на 

ангажираните институции. 

През учебната 2017/2018 година екипите за обхват са осъществили общо 4018 
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посещения на място. За всички посещения са попълвани и оформяни протоколи от 

членовете на съответния екип, които са извършили обхождането. От тях  346 деца и 

ученици са отпаднали през 2017 г.: 

 142 са записаните деца и ученици в ДГ/училища; 

 2195 са децата и учениците в чужбина; 1091 са навършили 16 години и не са 

подлежащи на задължително обучение; 

 168 от подадените в информационната система са с неизвестен или друг 

адрес. 

През учебната 2018/2019 година осъществените посещения на място са общо 

1117. За всички посещения са попълвани и оформяни протоколи от членовете на 

съответния екип, които са извършили обхождането. Установено е: 

 записани деца и ученици в ДГ/училища - 36; 

 1003 са децата и учениците в чужбина;  

 57 от подадените в информационната система са с неизвестен или друг адрес. 

И през двете учебни години се запазва значителният брой на ученици, които 

заминават в чужбина. Предполага се, че по-голямата част от тях продължават 

образованието си там. Педагогическите екипи на училищата в област Разград 

разработват свои политики за намаляване на процента на напусналите ученици. 

Успоредно с традиционните механизми за работа и превенция на случаите на 

преждевременно напускане във все повече училища се прилагат нови подходи, 

добри практики на други педагогически колективи, разработват се проекти, търси се 

съдействие от родителската общност за подобряване на училищната среда. 

 С методическата подкрепа на експертите от РУО – Разград, в училищата е 

разработена Стратегия за превенция на отпадането и преждевременното напускане 

на деца от училище и Програма за превенция на отпадането и преждевременното 

напускане  на ученици от училище. В Стратегиите и Програмите са залегнали 

различни задачи и дейности, насочени главно към превантивната работа с учениците 

за задържането им в училище. Изготвени са програми за работа с децата в риск, 

включващи: анализ на състоянието, като се очертават и причините за това и се 

набелязват мерките за въздействие и закрила, в т. ч. работата с родителите. 

 

 

 
 

5. Обща картина на образователната система в област Разград. 
 

 

5.1. ОБЩИНА РАЗГРАД 

 
 

1. Обща картина на образователната система в oбщина Разград.  
 

Анализът на актуалното състояние на предучилищното и училищното 

образование в Община Разград извежда осигуряването на равен достъп до образование 

като основна цел на общинската образователната политика. 

В обхвата на политиката на Община Разград в сферата на образованието попада 

осигуряването на качествена образователна инфраструктура. Последната включва 

институции на предучилищното обучение, общото, профилираното и 

професионалното образование – ясли, детски градини, различни видове училища и 

центрове за подкрепа за личностно развитие.  

През 2017 г. на територията на Община Разград функционират 2 ясли, 22 детски 
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градини, които са на целодневно обучение, като 10 от тях са в гр. Разград и 12 – в 

селата на територията на общината; 22 училища, от които 16 са общински. От 16-те 

общински училища - 11 са основни, като 5 са в гр. Разград и 6 - в други населени места 

на общината. Средните общински училища са пет: 2 профилирани гимназии – ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф” - с „чуждоезиков” профил и ППМГ „Акад. Н. Обрешков” - с профил 

„природо-математически”; Спортно училище; Средно училище „Христо Ботев” и 1 

професионална гимназия - ПГССХВТ „Ангел Кънчев”.  

Образователната инфраструктура на Община Разград включва шест 

професионални гимназии, пет от които са с държавно финансиране. ПГССХВТ „Ангел 

Кънчев” от 2016 г. е общинско училище. Всички професионалните гимназии подготвят 

специалисти със средно образование в областта на химическата промишленост и 

биотехнологиите, машиностроенето, информационните технологии, селското 

стопанство и хранително-вкусовата промишленост, облекло и дизайн, транспорт и 

строителство, по икономически дисциплини 

В с. Осенец, Община Разград работи Помощно училище интернат „Хр. Ботев”. 

което в края на учебната 2016/2017 година е преобразувано в Център за специална 

образователна подкрепа, а ЦСОП - Осенец е закрит в края на 2017/2018 учебна година.  

През учебната 2018/2019 г. на територията на Община Разград училищата са 21, 

от които 16 са общински и 5 - държавни, като образователните институции в 

училищното образование по вид са: 11 основни училища, 1 спортно училище, 1 средно 

училище, 2 профилирани гимназии, 6 професионални гимназии. 

Всички училища са на едносменен режим на обучение, с изключение на ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф”, гр. Разград, за което има изготвен план за преминаване на обучение на 

една смяна до 2020 г. В Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола 

Обрешков“, ОУ „В. Левски“ и ОУ„Н. Й. Вапцаров“ след дълги години на двусменно 

обучение ученици и учители  имат възможност от учебната 2018/2019 година да 

използват времето следобед  за допълнителна работа – за постигане на по-високи 

резултати  не само от общообразователната подготовка, но и за развиване на умения, 

заложби, таланти, а за гимназиален етап и за по-задълбочена профилирана подготовка. 

 

ОУ „Васил Левски“, ОУ „Иван С. Тургенев“, ПГХТБТ „Мария Кюри“, ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф“ и СУ „Христо Ботев“ са в одобрения от правителството Списък на 

иновативните училища в страната за учебната 2018/2019 година.   

През учебната 2018/2019 г. на територията на Община Разград функционират 20 

детски градини, които са на целодневно обучение, като 10 от тях са в гр. Разград и 10 – 

в други населени места на общината. 

 

Таблица 1: Видове образователни институции по населени места на 

територията на община Разград за периода 2016/2017 - 2018/2019 г. 
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Детски градини 22 10 12 22 10 12 20 10 10 

Основни училища 11 5 6 11 5 6 11 5 6 

Спортно училище 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
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Средни училища 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Профилирани гимназии 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

Професионални гимназии 6 6 0 6 6 0 6 6 0 

Специални училища 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Общо училища 22 15 7 21 15 6 21 15 6 

ЦСОП 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

 

 

Таблица 2: Структура на мрежата от училища и детски градини на 

територията на Община Разград през учебната 2018/2019 година. 

 

Общ 

брой 

училища 

Общински училища 

 

Държав

ни 

училища 

Общин

ски 

детски 

градин

и 

21 11 

основн

и 

 

2 

профили

рани 

гимназии 

1 

средн

о 

учили

ще 

1 спортно 

училище 

1 

професион

ална 

гимназия 

5 

професио

нални 

гимназии 

20 

 

 През 2017 г. за развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата на децата и учениците от община Разград в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта се предлагат извънкласни дейности в четири центъра за подкрепа 

за личностно развитие: ЦПЛР - Център за работа с деца (ЦРД), ЦПЛР - Център за 

ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ), ЦПЛР - Ученическа спортна 

школа (УСШ)  и ЦПЛР - Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение 

/МУЦ - ТПО/.  

През 2018 г. ЦПЛР - Междуучилищен център по трудово-политехническо 

обучение се слива с ЦПЛР - Център за ученическо, техническо и научно творчество, 

който от 01.01.2018 г. променя дейността си и включва в нея кариерно ориентиране и 

консултиране. В резултат на извършената оптимизация през учебната 2018/2019 година 

на територията на община Разград осъществяват дейност три центъра за подкрепа за 

личностно развитие: ЦПЛР - ЦРД, ЦПЛР - ЦУТНТ, ЦПЛР - УСШ. 

       За учениците от други общини, предпочели средните училища на община 

Разград, се предлагат добри условия за живот и възпитание в центъра за подкрепа за 

личностно развитие - Ученическо общежитие, с капацитет 500 места. 

       В община Разград функционират и Регионален център за подкрепа на 

приобщаващото образование и Филиал към Русенски университет „Ангел Кънчев” – 

Русе. 

 

1.1. Предучилищно образование. 

 

 В град Разград функционират две общински детски ясли с утвърдени традиции в 

отглеждането и възпитанието на деца до 3 годишна възраст - Детска ясла „Звездици” и 

Детска ясла „Слънчево детство”. Съществуват и 3 яслени групи, които са разкрити към 

ДГ № 6 „Шестте ястребинчета”, гр. Разград; ДГ № 11 „Детелина”, гр. Разград и ДГ 

„Осми март”, с. Дянково с основна задача подпомагане на семействата при отглеждане 

и възпитание на децата в ранна детска възраст.  
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 Броят на детските ясли в Община Разград остава стабилен през  последните 

години. Налице е увеличаване на броя на децата в тях. 

Таблица 3: Детски ясли и деца в детските ясли в Община Разград за периода 2016 г. 

– 2018 г. 

 

Показатели 
Година 

2016 2017 2018 

Детски ясли - общо 2 2 2 

Места 144 144 144 

Деца - общо 110 146 148 

 

 

Детски градини 

 

През 2018 година на територията на Община Разград функционират 20 детски 

градини, в които като институции от системата на предучилищното и училищното 

образование, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от 2-годишна 

възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование в ЗПУО. 10 от детските градини се намират в 

селата на община Разград. 10 детски градини са в град Разград. От общо 22-те населени 

места в община Разград в единадесет няма детски градини (в с. Радинград, с. Черковна, 

с. Просторно, с. Пороище, с. Ушинци, с. Побит камък, с. Недоклан, с. Балкански, с. 

Дряновец, с. Липник и с. Осенец). Анализът на демографските тенденции в тези села не 

предполага промяна в посока откриване на детска градини в бъдеще.  

В Община Разград няма детски градини, отговарящи на критериите за средищни и 

защитени детски градини. 

В детските градини през учебната 2016/2017 година са обхванати 1 660 деца в 75 

групи и 17 деца в подготвителна група в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ясеновец.   

Общо 777 са децата в задължителна предучилищна възраст. През 2017/2018 

учебна година към 01.12.2017 г. в детските градини и училища са обхванати общо 1660 

деца в 75 целодневни групи и една полудневна група (22 д.), като децата в 

задължителна предучилищна възраст са 787. 

През учебната 2018/2019 година в детските градини към 01.12.2018 г. по данни от 

НЕИСПУО в детските градини и училища се отглеждат, възпитават и обучават 1667 

деца, от които 1641 деца са в 71 целодневни групи в детските градини, 11 деца - в 

1целодневна група в ОУ „Ив. С. Тургенев“, гр. Разград, 15 деца  - в 1 полудневна група 

в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Ясеновец, 54 деца – в 3 яслени групи към детски 

градини, а децата в предучилищна възраст са 768.  

Броят и капацитетът на детските градини в общината и териториалното им 

разпределение, както педагогическият и непедагогическият персонал в тях са функция 

от броя на децата от 2 до 6- годишна възраст.  
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Таблица 4: Брой групи, деца, педагогически и непедагогически персонал в детските градини 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ДГ групи деца 
педагог. 

персонал 

непедаг. 

персонал 
ДГ групи деца 

педагог. 

персонал 

непедаг. 

персонал 
ДГ групи деца 

педагог. 

персонал 

непедаг. 

персонал 

22 75 1660 172 168 22 75 1638 169 154 20 71 1641 164 156 

 

Посочените данни показват, че е налице негативна тенденция към намаляване броя на групите в детските градини в община 

Разград и на учителите и децата в тях. Статистиката отразява влиянието на демографските, социалните и икономическите фактори 

върху намаляване броя на децата в предучилищна възраст и необходимостта от редуциране на броя на детските градини през 

годините – от 24 градини през 2013 г., до 20 през 2018 г. 

Отчитайки броя на децата, наличният капацитет на детските градини, обхватът на децата, както и наличната база са достатъчни 

за пълното обхващане на децата в детските градини. Капацитетът на детските градини към 2018 г. е отразен в Таблица 5. 
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Таблица 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6 

 

 

 

 

 

 

 

  Детски градини  
Капацитет 

групи 

Групи 

2018/2019  

1 ДГ №2 "Лудогорче" гр. Разград 6 6 

2 ДГ №3 "Приказка" гр. Разград 6 5 

3 
ДГ №4 "М. Палаузов" гр. 

Разград 

6 6 

4 ДГ №5 "Незабравка" гр. Разград 5 4 

5 
ДГ №6 "Шестте ястребинчета"  

гр. Разград 

9 7 

6 
ДГ №7 "Васил Левски" гр. 

Разград 

4 4 

7 
ДГ №8 "Райна Княгиня" гр. 

Разград 

7 3 

8 ДГ №11 "Детелина" гр. Разград 8  5 

9 ДГ №12 "Зорница" гр. Разград 8 7 

10 ДГ №14 "Славейче" гр. Разград 7 7 

  Общо: 66 54 

  Детски градини  
Капацитет 

групи 

Групи 

2018/2019  

1 ДГ "Осми март"  с. Дянково  6 5 

2 ДГ№2 "Дора Габе"  с. Ясеновец 4 2 

3 ДГ  "Г. Димитров" с. Благоево 1 1 

4 ДГ  "Здравец" с. Гецово 2 2 

5 ДГ  "М. Палаузов " с. Киченица 2 1 

6 ДГ "Радост" с. Мортагоново 8 1 

7 
ДГ №1 "Щастливо детство" 

 с. Раковски 

4 1 

8 ДГ №2 "Пролет"  с. Раковски 2  1 

9 ДГ "Пролет" с. Стражец 2 2 

10 ДГ "Гълъбче" с. Топчии 1 1 

 Общо: 32 17 

  Всичко: 98 71 
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Двадесетте общински детски градини са на целодневна организация на 

задължителното предучилищно образование, разполагат с добра материално-

техническа база, педагогически и непедагогически персонал с опит и добра 

квалификация, оптимални условия за отглеждане, възпитание и обучение на децата. 

В детските градини се осигурява равен достъп на всички деца до качествено 

образование в съответствие с европейските изисквания и стандарти. Гарантиран е 

достъпът до добра подготовка на всяко дете за постъпване в училище, овладяване на 

книжовен български език в междуетническа среда. Осигуряват се адекватни 

възможности за интегрирано обучение на деца със специални образователни 

потребности. 

В допълнителните форми на обучение в детските градини се предлага 

образование, отговарящо на индивидуалните потребности и способности на всяко дете 

– ранно чуждоезиково обучение, занимания по различните видове изкуства, танци, 

спорт и туризъм. 

Обхватът на децата в предучилищна възраст се запазва традиционно висок.  

 

1.2. Основно, начално и средно образование. 

В Община Разград е изградена добра мрежа от образователни институции, 

покриваща нуждите от образование и личностно развитие на учениците от училищна 

възраст. В резултат на образователната политика на Община Разград на територията на 

общината е постигнат оптимален модел на образователна инфраструктура – наличие на 

основни, средни училища,  профилирани и професионални гимназии, специализирано 

училище, с цел предоставяне възможности за обучение на учениците във всички етапи 

на средното образование и задържане на учениците в училищата на общината.  

През учебната 2016/2017 г. се отчита промяна в броя на общинските училища, 

който нараства от 15 на 16 след промяна статута на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев”, гр. Разград от държавно 

в общинско училище, а броят на държавните училища се променя от 7 на 6. През 

2017/2018 учебна година общинските училища са 16, а държавните училища от 6 

стават 5, след като Помощно училище интернат в с. Осенец, от 20.07.2017 г. е 

преобразувано в Център за специална образователна подкрепа. 

През 2017/2018 учебна година в Община Разград училищата са общо 21 на 

брой и се разпределят по следния начин:  

 

Общински училища 

 14 неспециализирани училища, от които: 

- 11 основни училища (5 в град Разград и 6 в общинските села - Ясеновец, 

Дянково, Раковски, Стражец, Киченица и Осенец) - ОУ „Васил Левски”, ОУ 

„Никола Икономов”, ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ОУ „Отец Паисий”, ОУ „Ив. С. 

Тургенев”, ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец, ОУ „Д-р П. Берон”, с. Осенец, ОУ 

„Г. С. Раковски”, с. Раковски, ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково, ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”, с. Ясеновец, ОУ „Кирил и Методий”, с. Киченица;  

- 1 средно училище – Средно училище „Христо Ботев”; 

- 2 профилирани гимназии - ППМГ „Акад. Никола Обрешков” с профил 

„природо-математически”, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф” с „чуждоезиков” 

профил; 

 1 специализирано училище – Спортно училище, гр. Разград; 

 1 професионална гимназия - ПГССХВТ „Ангел Кънчев”. 
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Държавни училища 

 

 5 професионални гимназии - НПТГ „Шандор Петьофи”, ПГИ „Робер Шуман”, 

ПГХТБТ „Мария Кюри”, ПГТС „Христо Смирненски”, ПГО „Станка Николица 

Спасо-Еленина”. 

 

През учебната 2016/2017 година в училищата на територията на община Разград 

/общински и държавни/ са обхванати 6 779 ученици, от които    5 083 ученици са в 16-те 

общински училища.  

През 2017/2018 учебна година към 01.12.2017 г. по данни от Националната 

електронна информационна система за предучилищно и училищно образование 

(НЕИСПУО) на територията на общината има 5 876 ученици в общинските и 

държавните училища и 27 деца в ЦСОП, от които 4 472 са в общинските училища. В 

училищата през учебната 2018/2019 година към 01.12.2018 г. по данни от Националната 

електронна информационна система за предучилищно и училищно образование 

(НЕИСПУО) се обучават общо 5 820 ученици, в общинските училища - 4 416 ученици.  

През 2017 година е реализиран по-малък прием на първокласници - 453 ученици 

(към 01.12.2017 г.) в сравнение с 525 ученици през миналата 2016 година. През 2018 г. 

са записани 412 ученици в първи клас. 

Броят на децата в Община Разград, подлежащи на записване в първи клас за 

учебната 2017/2018 година (по данни на ЕСГРАОН), е 518. 65 деца, които се явяват 

разлика и не са записани в училищата на Община Разград, са в чужбина, но дейностите 

по създадения с решение на МС Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст са помогнали за установяване на точното им 

местоживеене. 

Броят на децата в Община Разград, подлежащи на записване в първи клас за 

учебната 2018/2019 година (по данни на ЕСГРАОН), е 443. На 31 деца по настоящ 

адрес в община Разград, които не са записани в първи клас, е осъществено посещение 

на адрес от екипите за обхват и е установено, че децата със семействата си са в 

чужбина или в друго населено място в България.  
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Таблица 7: Брой паралелки, ученици, педагогически и непедагогически персонал по видове образователни институции за 

периода 2016/2017 - 2018/2019 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Образователни 

институции 
паралелки ученици 

педагог. 

персонал 

непедаг. 

персонал 
паралелки ученици 

педагог. 

персонал 

непедаг. 

персонал 
паралелки ученици 

педагог. 

персонал 

не

пе

да

г. 

пе

рс

он

ал 

Основни 

училища 
151 3467 305 74 142 2910 311 75 139 2845 322 78 

Спортно 

училище 
6 102 13 4 5 96 13 4 5 111 14 4 

Средно училище 17 380 45 10 15 301 42 11 16 277 42 11 

Профилирани 

гимназии 
40 1034 78 18 41 1054 79 19 42 1063 82 20 

Професионални 

гимназии 
86 1769 133 55 91 1515 162 49 91 1521 164 11 

Специални  

училища 
4 27 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

ЦСОП 0 0 0 0 3 групи 27 11 6 0 0 0 0 

Общо: 
304 6779 587 168 297 5903 618 164 293 5817 624 

12

4 

 

От данните в таблицата е видно, че е налице негативна тенденция към намаляване броя на учениците, респективно и паралелките в 

училищата в Община Разград. За периода от учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят им е намалял с 962 или 14 %. През 

същия период общият брой на учителите в образователните институции на територията на Община Разград е нараснал с  37.  
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Основните причини за намаляването на броя на учениците са засилващите се миграционни процеси, ниската раждаемост 

в общината и отрицателния естествен прираст, както и нисък социален статус на населението. Динамичните миграционни 

процеси довеждат до прекъсване на обучението на децата и учениците основно поради социални и семейни причини и 

заминаване в чужбина. 

 

Центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 

Община Разград има изградена и добре функционираща мрежа от звена за подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците. През учебната 2018/2019 година на територията на община Разград функционират 4 центъра за подкрепа за 

личностното развитие на децата и учениците (ЦПЛР) - УСШ, ЦУТНТ, ЦРД и Ученическо общежитие.  

Информацията относно организационните форми в тях е посочена в Таблица 7. 

 

Таблица 8: 

Центрове за 

подкрепа на 

личностното 

развитие на 

децата и 

учениците 

Брой   

обхванат

и деца и 

ученици 

Брой групи и обхванати деца и ученици  

Постоянни 

 групи 

Временни 

 Групи 

направления

/ 

профили 

форми 

Брой 

груп

и 

направлени

я 

/профили 

Форми 

Брой 

груп

и 

ЦПЛР - 

Ученическа 

спортна школа 

"Руси Бухтев" 

гр. Разград 

/УСШ/ 

615 Спорт групи по: баскетбол; 

бадминтон; лека атлетика; 

ориентиране;шахмат; 

колоездене; стрелба с лък;             

тенис на маса; тенис на 

корт; плуване 

40 Спорт Групи 9 

Център за 

ученическо, 

техническо и 

научно 

593 Природомате

матически 

школи по математика и 

биология 

 

 

38   вр. 

ваканционна 

група 

"Математика" 

17 
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творчество гр. 

Разград 

/ЦУТНТ/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Екология и 

опазване на 

околната 

среда 

клубове “Скаути“ , 

„Екология“, „Екотуризъм“, 

„Здравословен живот“ 

 Екология и 

опазване на 

околната 

среда 

вр. 

ваканционни 

групи 

"Еколято", 

"Околен свят" 

 

  

Приложно-

технически клубове "Компютърен 

свят","Мултимедии","Прило

жно изкуство"; школа 

"Авиомоделизъм", кръжоци 

"Майстор Сръчко" 

 Приложно-

технически 

ваканционни 

групи 

"Конструиране 

и моделиране", 

"Компютърен 

свят", 

"Екоработилни

ца" 

 

  

Хуманитарно

-обществен 

школи "Български език и 

литература","Английски 

език","Руски език", клубове 

"Репортери", "Слово" 

 Хуманитарн

о-обществен 

ваканционни 

групи 

"Репортери" и 

"Слово" 

 

Център за 

работа с деца 

гр. Разград 

/ЦРД/ 

690  музикално, 

танцово, 

избобразител

но и 

приложно 

изкуство, 

компютърно 

обучение , 

езиково 

бучение, 

клубни 

форми, 

знимания 

през 

ваканциите 

Градски мажоретен състав, 

Школа по дигитално 

изкуство, Танцова 

формация „Феникс”, Детска 

танцова школа „Хорце”, 

Модерен балет „Арабеа”, 

Младежки духов оркестър, 

ВИГ „ Салвейшън”,       

Школа по поп пеене, Школа 

по изобразително и 

приложно изкуство  . 

55 музикално 

изкуство, 

танцово 

изкуство, 

компютърно 

обучение , 

клубни 

форми 

лятна 

музикална 

академия, 

компютърно 

обучение,клу

б"Абритус- 

мистика и 

реалност", 

градски 

мажоретен 

състав-1гр. 

6 

Ученическо 

общежитие 

283   

Обща 

подкрепа за 

личностно 

развитие групи 11      

ОБЩО: 2 181     144     32 
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Таблица 9: Брой деца и ученици и численост на персонала в общинските ЦПЛР  през 2016/2017 уч. г. и 2017/2018 уч. г. 

 

ЦПЛР 

2017/2018 г. /Данни към 01.12.2017 г./ 2016/2017 г. /Данни към 01.12.2016 г./ 

Общ брой 

ученици 

Общо 

персонал 

Педагогичес

ки персонал 

Непедагог

ически 

персонал 

Общ брой 

ученици 

Общо 

персонал 

Педагогич

ески 

персонал 

Непедаго

гически 

персонал 

ЦПЛР - 

МУЦ по 

ТПО 107 6 3 3 44 7 1 5 

ЦПЛР - 

ЦРД 527 12 9 3 666 12 9 3 

ЦПЛР - 

УСШ "Р. 

Бухтев" 501 12 8 4 561 14 10 4 

ЦПЛР - 

ЦУТНТ 777 13 7 6 419 12 7 6 

Обшо: 2075 43 27 16 1690 45 27 18 

 

Данните от таблиците показват тенденция към увеличаване броя на децата  и учениците и намаляване на персонала в 

центровете за подкрепа за личностно развитие на Община Разград. 

 

2. Деца и ученици 

В Община Разград има много талантливи деца, които развиват своите заложби в областта на науката, изкуствата и 

спорта и достойно представят общината на национално и международно ниво. 
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2.1. Деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/ и с 

хронични заболявания. 

Групата деца и ученици със специални образователни потребности, които се 

нуждаят от допълнителна подкрепа за личностно развитие е много разнообразна по своя 

състав и особености в отделните училища и детски градини, което изисква конкретен 

подход при планиране на необходимите ресурси и прилагане на институционалните 

практики към индивидуализирана грижа, както и гъвкави решения на място в 

сътрудничество с другите институции. 

Системата за предучилищно и училищно образование  в Община Разград  

обхваща следните установени от ЗПУО институции, които работят с деца със специални 

образователни потребности. 

- Град Разград – 6 ДГ - Обучават се 11 деца със специални образователни 

потребности; 

- ДГ № 2 „Пролет”, село Раковски, община Разград, област Разград - Обучават се 

2 деца със специални образователни потребности; 

- ДГ „Осми март”, село Дянково, община Разград, област Разград - Обучава се 1 

дете със специални образователни потребности; 

- Град Разград – 12 учебни заведения - Обучават се 138 ученици; 

- ОУ „Отец Паисий”, село Дянково, община Разград, област Разград - Обучават се 

3 ученици  със специални образователни потребности; 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, село Ясеновец,  община Разград, област Разград 

- Обучават се 10 ученици  със специални образователни потребности; 

- ОУ „Елин Пелин”, село Стражец, община Разград, област Разград - Обучават се 

2 ученици  със специални образователни потребности; 

Общо деца и ученици със СОП в община Разград – 167 деца/ученици. 

 

Деца с увреждания към 31.12.2017 г. (по данни на РЗИ – Разград): 

 

Таблица 10 : Деца с увреждания по видове заболявания   

                                    

                             ВИДОВЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ     ОБЩИНА РАЗГРАД 

    1. Деца с физически увреждания 227 

2. Деца с умствена изостаналост 25 

в т.ч. 2.1. с умерена изостаналост 16 

                  2.2. с тежка степен 7 

3. Деца с психични заболявания/разстройство 38 

  

 

 

   Таблица 11: Деца с увреждания по възраст    

                                      

Деца с 

увреждания 

0-3 години 4-6 

години 

7-14 

години 

15-18 

години 

Община 

Разград 

11 22 162 95 
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Децата, обект на дейността на Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, 

по видове заболявания към 31.12.2017 г. на база експертни решения са: 

 

 Деца с интелектуални проблеми –  15  деца; 

 Деца с психични проблеми – 22  деца; 

 Деца с физически проблеми – 47 деца; 

 Хиперкинетични деца – 7  деца; 

 Заболявания на други органи и системи –  96 деца; 

 Неврологични заболявания –  6 деца.  

 

 

 2.2. Брой деца и ученици в риск от социално изключване.  
 

Обхватът и задържането на децата и учениците оказва изключително влияние 

върху състоянието на образователната мрежа. Този фактор е приоритетен в 

образователната политика на Община Разград за подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците. 

Намаляването броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст се осъществява чрез: 

- Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст 

Изпълнението на дейностите по Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст цели обхващането в 

образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, изготвяне от екипите за обхват на списъци с мерки за 

взаимодействие с компетентните институции за прилагане на комплексен подход от 

интервенции, осъществяване на взаимодействие с родителите за включване и 

задържане на децата и учениците в образователната система и предоставяне на 

информация на кмета на общината за констатирани нарушения на задълженията на 

родителите с цел налагане на на-казания по реда на чл. 347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

Във връзка с изпълнение на РМС № 373 от 05.07.2017 г. и ПМС № 100 от 

08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст, със заповед на началника на РУО – 

Разград през учебните 2017/2018 и 2018/2019 година за всяко населено място са 

сформирани екипи за обхват, които включват представители на ангажираните 

институции. В заповедта са определени конкретните задължения на екипите за обхват. 

С цел подпомагане дейността на институциите, функционира информационна 

система за развитие на механизма (ИСРМ),  в която своевременно се качва информация 

от извършените обходи с всички данни, необходими за откриване и обхващане в 

образователната система на децата и учениците. 

През учебната 2017/2018 година от екипите за обхват за община Разград са 

обходени адресите на 1854 деца и ученици. 

            За периода X – XII 2018 г. са осъществени посещения на място и са обходени 

адресите на 616 деца и ученици и е установено, че повечето от тях са заминали в 

чужбина - 557, а за тези, които са в България - местоживеенето, причините за 

непосещаване и конкретни мерки за преодоляването им. Записаните деца и ученици в 

ДГ/училища са19.  
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Към 01.01.2019 г., съгласно Междуинституционалната платформа „Посещаемо и 

безопасно училище“ , отпадналите от училище ученици са 5. 

За всички посещения на адреси са попълвани и оформяни протоколи от 

членовете на съответния екип, които са извършили обхождането. За 77 деца и ученици 

са предложени и изпълнени различни мерки. 

 И през двете учебни години се запазва значителният брой на ученици, които 

заминават в чужбина. Предполага се, че по-голямата част от тях продължават 

образованието си там. Педагогическите екипи на училищата и Община Разград 

разработват свои политики за намаляване на процента на напусналите ученици. 

Успоредно с традиционните механизми за работа и превенция на случаите на 

преждевременно напускане във все повече училища се прилагат нови подходи, добри 

практики на други педагогически колективи, разработват се проекти, търси се 

съдействие от родителската общност за подобряване на училищната среда. 

 С методическата подкрепа на експертите от РУО – Разград, в училищата е 

разработена Стратегия за превенция на отпадането и преждевременното напускане на 

деца от училище и Програма за превенция на отпадането и преждевременното 

напускане  на ученици от училище. В Стратегиите и Програмите са залегнали различни 

задачи и дейности, насочени главно към превантивната работа с учениците за 

задържането им в училище. Изготвени са програми за работа с децата в риск, 

включващи: анализ на състоянието, като се очертават и причините за това и се 

набелязват мерките за въздействие и закрила, в т. ч. работата с родителите. 

- партньорство на общината и училищните общности с НПО и други институции 

за местни инициативи с цел реинтегриране на вече отпадналите от училище ученици; 

- разработване на механизъм за ежедневно информиране на родителите за 

отсъствията и закъсненията на децата и учениците;  

- осигуряване на безопасна и сигурна среда (охрана и видеонаблюдение в 

училищата, превенция срещу агресията); 

- здравно образование;  

- гражданско образование. 

През 2017 г. от ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград по предприета 

мярка за закрила са: 

 Настанени в приемни семейства – 58 деца; 

 Настанени в семейство на роднини и близки – 96 деца; 

 Настаняване в резидентни услуги – 48 деца;  

 Съдействие, подпомагане и услуги в семейна среда – 81 деца. 

През 2018 г. 41 са получените сигнали за насилие в ОЗД към Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Разград и е приложен Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие 

и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

Рисковите фактори в средата, които могат да повлияят на обучението на 

учениците, са:  

 Нестабилна семейна среда; 

 Агресивно поведение и ниска мотивация на учениците; 

 Неподходящ приятелски кръг; 

 Лесен достъп до психоактивни вещества; 

 Нисък социален статус на семействата. Склонност децата да бъдат ползвани 

като работна ръка с цел допълнителни доходи в семейството; 

 Недостатъчна информация за продължаващо образование; 

 Трудности при усвояване на учебния материал и ниска мотивация; 

 Неангажираност в училищния живот; 
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 Нереалистична представа за модел на поведение. 

Причините за ранното отпадане на децата от училище се виждат и оценяват по 

различен начин от отпадналите деца, от техните родители, от педагозите и социалните 

работници. 

Родителите на отпадналите деца акцентират върху трудната икономическа 

ситуация на семейството, бедността и невъзможността да се посрещнат разходите, 

свързани с образованието на детето. 

  Педагозите и социалните работници в по-голяма степен обръщат внимание 

върху слабата заинтересованост на родителите по отношение образованието на техните 

деца и по-общо – върху проблема за отговорното родителство. Образователните 

трудности се споменават като основна причина за отпадане от децата от училище. Те 

нямат конкретно занимание, прекарват времето си с приятели, което формира 

специфични „антиобразователни” нагласи и ценности („култура на неучене”). 

За децата, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи 

български език, деца с увреждания, деца от социално слаби семейства и др.), е 

необходимо да се полагат специални грижи с оглед тяхното пълноценно участие в 

образователния процес, чрез: 

 използване възможностите за приобщаващо образование, регламентирани в 

Закона за предучилищното и училищното образование; 

 осигуряване на подкрепяща среда за децата със специални образователни 

потребности, включваща финансиране участието на учителите в обучителни програми 

за интегрирано обучение; 

 дейности и инициативи за мотивиране на родителите на деца със специални 

образователни потребности, децата им да посещават масовото училище; 

 прилагане на интерактивни методи за формиране на общочовешки ценности у 

децата, основани на  толерантност  и доверие; 

 изграждане на подходяща архитектурна среда за достъп на децата с 

увреждания до училищата и ДГ; 

 закупуване на учебници и учебни помагала в училищните библиотеки, за 

ученици след 8-ми , които нямат финансови възможности да  ги закупят; 

 популяризиране на добрите практики за интегриране на децата със специални 

образователни потребности; 

 подкрепа на инициативи за социализация на децата, за които българският език 

не е майчин; 

 подкрепа на извънкласните дейности за осмисляне на свободното време на 

децата и учениците чрез насочването им към дейности за развитие на индивидуалните 

им способности и интереси. 
 

2.3. Ученици с изявени дарби. 

Община Разград  и образователните институции стимулират детския талант и 

оказват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби чрез 

различни форми и програми. 

През 2016/2017 уч. г. броят ученици, обхванати в извънкласни дейности в 

училищата е 2 853, през 2017/2018 уч. г. – 2 555. Учениците, участвали в състезания, 

конкурси и олимпиади през 2016/2017 г. са 3 706, през 2017/2018  уч. г. техният брой е 

нараснал на 3 814. Класираните ученици на призови места на състезания, конкурси и 

олимпиади през 2016/2017 г. са 730 срещу 1027 през през 2017/2018  уч. г. 

          Три центъра за подкрепа за личностно развитие на територията на община 

Разград: ЦПЛР - Център за работа с деца, ЦПЛР - Център за ученическо, техническо и 

научно творчество и ЦПЛР - Ученическа спортна школа предлагат извънкласни 
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дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на 

децата и учениците от община Разград в областта на науките, технологиите, изкуствата 

и спорта.  

Броят участия в изяви на регионално, национално и международно ниво и изяви, 

реализирани от  ЦПЛР - ЦРД за 2017/2018 учебна година  и м. X – XII вкл. са 99 (78 – 

за предходния период). 

 Броят участия в изяви на регионално, национално и международно ниво и изяви, 

реализирани от ЦПЛР -  ЦУТНТ за 2017/2018 уч. г. и м. X – XII вкл. са 66 (51 за 

предходния период). 

 Броят участия в изяви на регионално, национално и международно ниво и изяви, 

реализирани от ЦПЛР - УСШ за 2017/2018 учебна година и м. X – XII вкл. са 32 

(Организирани 10 изяви от ЦПЛР – УСШ и участие в  провеждането на различни 

видове състезания, съвместно със спортните клубове на територията на Община 

Разград – 50 - за 2016/2017 учебна година). 

 

5.2. ОБЩИНА ИСПЕРИХ 
1. Обща картина на образователната система в община Исперих  

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за 

усъвършенстване на образователната система и осигуряване на различни видове и 

степени образование. На територията на общината функционира образователна 

инфраструктура, която включва институции на предучилищното обучение, общо, 

профилирано и професионално образование. До всички средищни училища и детски 

градини е осигурен безплатен транспорт за учители, деца и ученици. Отрицателната 

демографска статистика обаче води до съществуването на паралелки/групи с 

минимален и под минималния брой деца/ученици. 

На територията на Община Исперих функционират 9 общински училища – две 

средни и седем основни, 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата. Една от 

градските градини е с яслени групи, а в училището в с. Подайва има подготвителна 

група. 

 

1.1. Предучилищно обучение:   

 

Таблица 1 

№ 

Населе

но 

място 

ДГ 

/яслени 

групи/ 

Брой деца Брой персонал 

1-2-годишни 2-3-годишни 

Общ 

брой 

деца 

От тях 

брой 

деца 

със 

СОП 

Педагогически 

 

Непеда

гоги 

чески общо 

От 

тях 

със 

СОП 

общо 

От тях 

със 

СОП 

Мед. 

сестри 

Други 

(по 

чл.211, 

ал.2 от 

ЗПУО) 

1 

гр. 

Испери

х 

„Първи 

юни“ 

1 

_ 

78 

_ 

79 

_ 

8 

_ 

13 
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Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

 

Таблица 2: 

Брой деца, записани на детска ясла 

2015/2016 

уч. година 

2016/2017  

уч. година 

2017/2018 

уч. година 

43 50 74 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 

2 

 

• Забележка: През последните три учебни години се наблюдава благоприятна 

тенденция броят на децата в яслените групи да нараства. По време на учебната 2017-2018 

година беше разкрита допълнително една яслена група, с която общият брой на групите 

стана четири. От 2015-2016 учебна година до момента броят на децата се е увеличил почти 

двойно.  

 

   Таблица 3: 

 

 

 

 

 Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, 

Кампания 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой деца в подготвителна група 

към  ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 

 

2015/2016 

уч. година 

2016/2017 

уч. година 

2017/2018 

уч. година 

2018/2019 

уч. година 

20 15 14 14 
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Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

 

№ Населено място ДГ 

Брой деца Брой персонал 

2-4-годишни 5-7-годишни 

Общ 

брой 

деца 

От тях 

брой 

деца със 

СОП 

Педагоги- 

чески Непе- 

дагог

ическ

и 
Общо 

От тях 

със СОП 
Общо 

От тях 

със СОП 

Учи- 

тели 

Други (по 

чл.211, 

ал.2 от 

ЗПУО) 

1 гр. Исперих „Слънце“ 51 – 49 – 100 – 9 – 9 

2 гр. Исперих „Щастливо детство“ 46 

 

– 53 – 99 – 9 
– 

7 

3 гр. Исперих  „Първи юни“ 54 – 87 – 141 – 15 – 32 

4 гр. Исперих „Мечо Пух“ 38 – 59 1 97 1 9 – 9 

5 с. Делчево  „Детелина“ 7 – 6 – 13 – 2 – 2 

6 с. Вазово „Кокиче“ 24 – 17 – 41 – 4 – 4 

7. с. Йонково „Кокиче“ 13 – 7 – 20 – 2 – 3 

8. с. Свещари „Радост“ 9 – 7 – 16 1 2 – 2 

9. с. Яким  Груево  „Осми март“ 6 – 8 1 14 1 2 – 3 

10. с. Тодорово  „Братя Грим“ 13 – 7 – 20 – 2 – 4 

11. с. Китанчево „Щастливо детство“ 19 – 17 – 36 – 4 – 3 

12. с. М. Поровец „Щастливо детство“ 9 – 5 – 14 – 2 – 2 

13. с. Лудогорци „Дора Габе“ 17 – 23 – 40 – 4 – 4 

14. с. Подайва „Радост“ 26 – 25 – 51 – 4 – 5 
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Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, Кампания 2 

 

 

• забележка: За четири учебни години броят на децата, записани на детска градина, намалява, въпреки законовите промени, 

които налагат задължителното присъствие на децата от подготвителните групи в детската градина.  
 

Категорично влияние върху тази тенденция оказват засилващите се миграционни процеси, ниската раждаемост, а също и ниският 

социален статус на населението. 

 

 

Брой деца, записани на детска градина по учебни години 

2015/2016 

 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

765 746 698 702 
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Считано от 15.09.2016 г. по предложение на кмета и след решение на общинския 

съвет, поради недостатъчна пълняемост на групите, са закрити три детски градини – в с. 

Печеница, в с. М. Йонково, в с. Духовец. През септември 2017 година по същата причина 

са закрити още 7 детски градини в селата: Райнино, Белинци, Бърдоква, Г. Поровец, 

Къпиновци, Лъвино, Старо селище. 

 

През януари 2018 година с оглед на демографската криза в региона и ниските 

доходи, които хората получават, кметът на Община Исперих отмени таксите в детските 

градини. Това действие допринесе за увеличаване на посещаемостта в тях особено в 

села, в които се наблюдава изразено присъствие на семейства от уязвими групи. В 

детската градина в село Китанчево от тази учебна година /2018-2019/ вече има разкрита 

втора група. През предходни учебни години броят на децата в нея е толкова нисък, че се 

налага дофинансиране от страна на общинския бюджет. 

   

През 2018-2019 учебна година с децата от детските градини в общината работи 

психолог, тъй като през първите седем години от живота си те формират своите 

ценности, нагласи, характер и навици. От най-ранна детска възраст ще се работи по 

превенция на агресията и насилието.  
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1.2. Основно, начално и средно образование:  

През учебната 2018/2019 г. общинската образователна система обхваща 9 училища, от които: 7 основни (2 в град Исперих и 5 в 

общинските села: с. Лудогорци, с. Подайва, с. Вазово, с. Китанчево, с. Тодорово), 1 профилирана гимназия и 1 професионална гимназия. 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, Кампания 2 

№ 
Населено 

място 
Училища 

Финан-

сиране 

(общ./ 

дър-

жавно) 

Брой ученици Брой персонал 

Д
н

е
в

н
а
 ф

о
р

м
а
 н

а
 о

б
у
ч

ен
и

е 

В
е
ч

е
р

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у

ч
е
н

и
е 

З
а

д
о
ч

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у

ч
е
н

и
е 

И
н

д
и

в
и

д
у
а

л
н

а
 ф

о
р

м
а

 н
а
 о

б
у

ч
ен

и
е
 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у
ч

ен
и

е
 

Д
и

с
т
а
н

ц
и

о
н

н
а
 ф

о
р

м
а
 н

а
 о

б
у
ч

ен
и

е
 

К
о
м

б
и

н
и

р
а

н
а

 ф
о

р
м

а
 н

а
 о

б
у
ч

е
н

и
е
 

О
б

у
ч

ен
и

е
 ч

р
е
з 

р
а
б

о
т
а

 

об-

що 

със 

СО

П 

Педагогически 

специалисти 

Непедагогиче

ски 

специалисти 

общо 

у
ч

и
т
ел

и
 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

В
 т

.ч
. 
д
р

у
г
и

 (
п

о
 ч

л
.2

1
1
, 

 

а
л

.2
 о

т
 З

П
У

О
) 

п
е
р

со
н

а
л

 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

п
е
р

со
н

а
л

 

за
ет

и
 щ

а
т
о

в
е 

1. гр. Исперих ОУ „Васил Априлов“  общинско 613 – – 5 – – – – 618 29 68 68 3 18 18 86 86 

2. гр. Исперих ОУ „Христо Ботев“  общинско 246 – – – 1 – – – 247 2 25 25 – 12 12 37 37 

3. с.Тодорово ОУ „Васил Левски“ общинско 50 – – – 6 – – – 56 3 6 8 2 5,5 5,5 13,5 13,5 

4. с.Лудогорци ОУ „Христо Ботев“  общинско 103 – – – – – – – 103 – 16 16 – 5 5 21 21 

5. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“  общинско 150 – – – 32 – – – 182 10 20 20 – 9 9 29 29 

6. с. Вазово ОУ „Никола Вапцаров“  общинско 95 – – – 6 – – – 101 – 13 13 – 7 7 20 20 

7. с.Китанчево ОУ „Христо Ботев“  общинско 74 – – – 9 – – – 83 4 8 8 3 6 6 17 17 

8. гр. Исперих ПГ „В. Левски“  общинско 304 – – – 16 – – – 320 – 25 26 1 7 7 33 33 

9. гр. Исперих ПГ по СС „Хан Аспарух“  общинско 372 – 52 – 11 – – – 435 22 39 39 3 13 13 52 52 
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• забележка: За четири учебни години броят на учениците, записани в дневна 

форма на обучение в училищата на територията на общината, драстично намалява. 

През учебната 2016-2017 година в училищата на територията на община Исперих се 

обучават 2452 ученици, с 445 повече от учебната 2018-2019 година, когато са 2007 

ученици.    

Като основна причина за негативната тенденция към намаляване броя на учениците 

в училищата в общината са засилващите се миграционни процеси, ниската раждаемост, 

както и ниският социален статус на населението. Динамичните миграционни процеси 

довеждат до прекъсване на обучението на децата и учениците основно поради социални 

и семейни причини и заминаване в чужбина. 

 

 

Брой ученици, записани в ДФО по учебни години 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

2420 2452 2093 2007 
Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за съответната учебна година, 

Кампания 2 

 

• забележка: за учебната 2018/2019 г. Общински съвет – Исперих е утвърдил 30 

маломерни паралелки, от които 4 слети, в общинските училища. 

 

2.1. Деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/ и с 

хронични заболявания. 
 

 

Забележка: Информацията е по данни от НЕИСПУО за учебната 2018/2019 година, 

Кампания 2 

 

• забележка: В началото на учебната 2016-2017 г. децата със специални 

образователни потребности в училищата са 69 и са с 1 по-малко от предходната 2015-

№ Населено място Институция Брой деца със СОП 

Детска градина 

1. гр. Исперих ДГ „Мечо Пух“ 1 

2. с. Свещари ДГ „Радост“ 1 

3. с. Яким Груево ДГ „Осми март“ 1 

Училище 

1. гр. Исперих ОУ „Христо Ботев“ 2 

2. с. Китанчево ОУ ,,Христо Ботев“ 4 

3. с. Тодорово ОУ “В.Левски“ 3 

4. гр. Исперих ОУ „Васил Априлов“ 29 

5. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 10 

6. гр. Исперих ПГ по СС ”Хан Аспарух“ 22 
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2016 година /70/; в детските градини е записано 1 дете, през  предходната учебна 

година е нямало деца със СОП. През 2018-2019 учебна година децата със СОП са 73, 3 

от тях са в детски градини. 

    

След направени заявки от директорите на съответните училища за 

допълнителната подкрепа на учениците в община Исперих Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Разград (РЦПППО) е 

осигурил следните специалисти:  

– 1 ресурсен учител;  

– 1 психолог; 

–  1 логопед. 

 

• училища, в които се обучават ученици със СОП, подпомагани от РЦПППО – 

Разград, на територията на община Исперих:  

Община Детска градина/ училище Брой деца/ 

ученици 

Брой 

деца/ 

ученици 

общо 

Исперих 

гр. Исперих, ОУ „Христо Ботев” 2 

12 

с. Тодорово, ОУ „Васил Левски”  3 

с. Китанчево, ОУ „Христо Ботев” 4 

гр. Исперих, ДГ „Мечо Пух“ 1 

с. Свещари, ДГ „Радост“ 1 

с. Яким Груево, ДГ „Осми март“ 1 

 

В ПГ по СС „Хан Аспарух” гр.Исперих са осигурени достъпна архитектурна, 

обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти. Създадени са екипи за 

подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни 

потребности. Екипите включват ресурсен учител и психолог, класните ръководители 

класовете с ученици със специални образователни потребности и учители от 

професионалната гимназия. 

Учениците със специални образователни потребности се обучават по рамкова 

програма А за професионално образование със степен на професионална квалификация – 

ПЪРВА. Професионалното им направление е производство на храни и напитки, 

професията – работник в хранително-вкусовата промишленост, а специалността –  

хранително-вкусова промишленост. 

Освен учебните предмети от общообразователната подготовка те изучават и 

следните предмети от професионалната подготовка: 

– здравословни и безопасни условия на труд; 

– хигиена на храненето и хранително законодателство; 

– материалознание на суровините; 
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– технология на специалността; 

– технологично обзавеждане. 

                 

• видове учебни заведения, в които се осигурява ресурсно подпомагане от 

РЦПППО – Разград на територията на община Исперих 
 

Община ДГ ОУ ПГ Общо 

учебни 

заведения 

Исперих 3 3 1 6 

 

• справка за учениците по групи и класове – на територията на община 

Исперих  

 

Община III 

гр. 

IV 

гр. 

II 

кл. 

III 

кл. 

IV 

кл. 

V 

кл. 

VI 

кл. 

VII 

кл. 

Общо 

Исперих 2 1 1 2 2 2 1 1 12 

 

• данни за децата и учениците по видове увреждания 

Община 

УМСТВЕНА 

ИЗОСТАНАЛОСТ 
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 т
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ЛУИ УУИ ТУИ 
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Исперих 2 1 – 3 – – – 2 1 – – 1 1 – 1 – 12 
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2.2. Деца и ученици в риск   

 

№ Населено място Институция 
Брой деца/ученици в 

риск 

1. с. Вазово ДГ „Кокиче“ 1 

2. с. Подайва ОУ „Отец Паисий“ 4 

3. гр. Исперих ДГ „Слънце“ 1 

4. с. М. Поровец ДГ „Щастливо детство“ 3 

5. с. Китанчево ОУ ,,Христо Ботев“ 5 

6. с. Вазово ОУ ,,Н. Й. Вапцаров“ 3 

 

 Рисковите фактори в средата, които повлияят на обучението на учениците, са 

нестабилната семейна среда и ниският социален статус на семействата, повечето от 

които проявяват склонност да ползват децата като работна ръка с цел допълнителни 

доходи в семейството; трудности при усвояването на учебния материал и 

неангажираност в училищния живот. 

 

Съгласно Глава 7 „а“ (Нова - ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г.) от 

НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 

10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

01.01.2019 г. Приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.) образователните институции, в 

които има съсредоточаване на деца и ученици от уязвими групи, разполагат с 

допълнителни средства, които са предвидени за допълнителна работа с децата и 

родителите от тези рискови групи с цел да се предотврати рискът от отпадането на 

децата от системата на образованието.  

Дванадесет от детските градини и училища на територията на общината попадат в 

тези рискови групи по критерий образователно ниво на родителите/настойниците – 

голям процент родители с по-ниско от основно образование, и за тях има предвидено 

финансиране. Там е назначен педагог, който провежда допълнителни занимания с децата 

– драматизации на приказки, организиране на празници по различни поводи и др., с 

оглед на това да се повиши интересът към детската градина и тя да стане още по-

привлекателно и желано място за тях.  

В някои от училищата директорите са назначили образователни медиатори, 

помощници на учителя, в други мотивират финансово служителите си за провеждане на 

допълнителни часове по български език.  

Добра възможност за намаляване броя на необхванатите и отпадащите ученици в 

задължителна училищна възраст се оказа изпълнението на РМС № 373 от 05.07.2017 г. и 

ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.  Със заповеди на началника 

на РУО – Разград през учебните 2017/2018 и 2018/2019 година са сформирани екипи за 

обхват, които включват представители на ангажираните институции.  

На територията на общината има сформирани 7 екипа за обхват. При обходите 

служителите установяват, че огромна част от децата и учениците, които не посещават 

образователни заведения, са извън страната заедно със семействата си. За тях няма 

информация дали посещават, или не детски градини и училища. Предполага се, че по-

голямата част от тях продължават образованието си там.  

Педагогическите екипи на училищата в общината разработват свои политики за 
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намаляване на процента на напусналите ученици. Успоредно с традиционните 

механизми за работа и превенция на случаите на преждевременно напускане във все 

повече училища се прилагат нови подходи, добри практики на други педагогически 

колективи, разработват се проекти, търси се съдействие от родителската общност за 

подобряване на училищната среда. 

 

 

2.2.2. Брой деца и ученици в риск /по справка от ОЗД/: 

 

№ Деца/ученици в риск 

2017 2018 

Брой 

 

Общо 

 

Брой 

 

Общо 

 

1 Изоставени на ниво родилен дом – 

 

 

 

204 

– 

 

 

 

172 

2 Настанени в ДДЛРГ – – 

3 Настанени в друго заведение 38 38 

4 Настанени при близки и роднини 53 46 

5 Ползващи услугата приемна грижа 23 23 

6 Осиновени деца 5 3 

7 Жертви на насилие 5 3 

8 Деца с увреждания 3 – 

9 Извършили насилие 8 6 

10 Деца/ученици в многодетни семейства 10 10 

11 Случаи на работа по превенция на 

изоставянето 
56 

36 

12 Деца на самотни родители – – 

13 Деца сираци 3 7 

 

Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение в община Исперих се осъществяват от Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. МК оказва съдействие 

на образователните институции за обхващане в училище на подлежащите на 

задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище на деца в 

криминогенен риск и криминални прояви, извършва дейности по ранна превенция и 

откриване на симптоми за извършване на криминални деяния, както и превантивна 

работа с родителите. 

 

2.3. Ученици с изявени дарби. 
  

2.1.1. Брой ученици с изявени дарби, класирани на призови места в 

национални и международни конкурси, олимпиади и състезания: 
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Име на училището 
Брой деца 

2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 2 4 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 2 2 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 30 24 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 2 3 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
5 10 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 3 6 

ОБЩО: 44 49 

 

2.1.2. Брой ученици, участвали в състезания, конкурси и олимпиади 

Име на училището 
Брой деца 

2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 36 28 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 50 52 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 460 400 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 125 160 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. 

Исперих 
134 175 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 4 4 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 38 26 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 10 20 

ОБЩО: 
857 865 
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5.3. ОБЩИНА КУБРАТ 
 

1. Обща картина на образователната система в община 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. Предучилищно образование: 

 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.  

 

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 

груп

и 

Брой 

деца 

от тях: 

бр. деца 

със СОП 

П
ед
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и

ч
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о
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1 ДГ „Здравец”, гр. Кубрат общинско 8 133 3 17,5 18,5 

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

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 

 

1.2. Начално, основно и средно образование:  

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. 

учен

ици 

от тях: 

бр. 

ученици 

със СОП 

П
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о
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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 

 

 

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 
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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. Брой 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 
 

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: 
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 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. 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 229. 

 

 

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  163 

2.  Професионална гимназия, гр. Кубрат 13 

3.  ОУ „Христо Смирненски“, гр. Кубрат 23 

4.  ОУ „В. Левски“, с. Беловец 14 

5.  ОУ „Н. Вапцаров”, с. Севар 12 

6.  ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Сеслав 0 

7.  ОУ „Св. Климент”, с. Юпер 4 

8.  ОУ „Н. Вапцаров”, с. Бисерци 0 

9.  НУ „Св. П. Хилендарски”,    с. Равно 0 

Общо: 229 
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5.4. ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 
1. Обща картина на образователната система в oбщина Завет 

Повишаването на качеството на образованието на територията на общината е 

необходимо условие за подготовка на човешките ресурси за работа и реализация в 

условията на европейския пазар на труда. 

Образователната инфраструктура на община Завет носи всички характеристики на 

преходния период в реформата на средното образование в България. Запазени са 

основните училища в населените места, въпреки че в някои от тях демографската 

ситуация е с негативни показатели през последните години. Статистиката не дава 

информация за качеството на обучението, но то също не се отличава от средното ниво за 

страната, чиито основни характеристики са: недостатъчно техническо оборудване и 

остарели компютърни конфигурации в училищата, текучество или липса на 

квалифицирани учители по чужди езици, ниско ниво на информационно осигуряване 

(разчита се предимно на училищните библиотеки), еднотипни програми за извънкласни 

занимания на учениците.  

Училищната мрежа в общината е преструктурирана в съответствие с демографските и 

социално-икономическите промени през последните години. Общият брой на учениците, 

обучаващи се в училищата през 2016 година е спаднало на 841 от 979 ученика към 2012 

година. Спадът се равнява приблизително на 138 ученика. Учениците в общината се 

обучават от 95 педагози. 

Демографските промени, изразени в намаляване броя на децата, подлежащи на 

обучение, са причина да се формират маломерни паралелки и слети класове в началния и 

среден курс на училищата в селата. 

За да отговори на съвременните тенденции в развитието на науката и практиката и да 

осигури необходимото образователно ниво и квалифицирана работна сила, основната 

цел на общинската образователна политика подобряване условията за провеждане на 

качествен образователен процес, ефективна възпитателна работа сред подрастващите и 

достигане на европейското равнище в ефективността на организацията и управлението 

на учебните заведения.  

За целта са планирани следните приоритети: 

 насърчаване новите методи и форми за обучение и възпитание чрез повишаване на 

качеството на учебно-възпитателната работа; 

 провокиране на интерес към изследователската и експериментална дейност у 

учениците;  

 прилагане на добри практики на организация и управление на учебните заведения 

чрез делегирани бюджети; 

 създаване на по-благоприятни предпоставки за осигуряване на задължително 

училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст чрез:  

- разработване на проекти за съвместни дейности с родители на децата, 

непосещаващи училище;  

- привличане на спонсори за предоставяне на облекло, учебни пособия и храна за 

деца от социално-слаби семейства; 

- обогатяване и модернизиране на материално-техническата база чрез: 

 въвеждане на енергоспестяващи технологии за сградите на учебните заведения; 

 грижа за свободното време на младите хора в общината; 

 обществен диалог с всички етноси и малцинствени групи в общината; 

 работа с талантливи и даровити деца; 

 борба с престъпността, наркоманията и сектите. 
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1.1. Предучилищно образование: 

Детските градини са разположени в населените места със стабилен възрастов профил 

на населението. Те ще продължават да играят подкрепяща социална роля за осигуряване 

на възможност за реализация на наличния педагогически персонал и за работещите в 

общината. Запазената инфраструктура от заведения за предучилищно възпитание и 

обучение е доказателство за потенциала на общината. 

През периода 2016-2018 г. образователна система в Община Завет обхваща 6 детски 

градини. Броят и капацитетът на детските градини в общината и териториалното им 

разпределение са функция от броя на децата от 2 до 6 годишна възраст.  
 

Таблица 1: Детски градини, учители и деца в детските градини в община Завет за 

периода 2016/2017 - 2018/2019 г. 

 

ОБЩИНА 

  

Учебна година 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

ДГ учители деца ДГ учители деца ДГ учители деца 

Завет 6 29 286 6 26 279 5 27 287 

 

Посочените данни показват, че е налице негативна тенденция към намаляване 

броя на детските градини в община Завет и на учителите и децата в тях.  

 

 

1.2. Основно, начално и средно образование:  

 

      През учебната 2016/2017 и 2017/2018 г. общинската образователна система 

обхваща 6 училища, от които: 4 основни  в общинските села- Брестовене, Острово, 

Веселец, Сушево, 1 средно общообразователни, 1 професионални гимназии в град Завет 

и едно ВУИ. 
 

 

Таблица 2: Брой ученици по видове образователни институции за периода 2016/2017 - 

2018/2019 г. 

 

община образователни институции 

Учебна годниа 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Завет 

Специални училища 23 19 19 

Основни училища 207 301 285 

Средни училища 345 318 312 

Професионални гимназии 126 101 97 

 

Налице е негативна тенденция към намаляване броя на учениците в училищата в 

община Завет. За периода от учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят им е 

намалял с 18 или това е  един клас. 

Основните причини за намаляването на броя на учениците са засилващите се 

миграционни процеси, ниската раждаемост в общината, както и нисък социален статус 

на населението. Динамичните миграционни процеси, довеждат до прекъсване на 
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обучението на децата и учениците основно поради социални и семейни причини и 

заминаване в чужбина. 
 

 

Таблица 3:  Брой учители по видове образователни институции за периода 2016/2017 - 

2018/2019 г. 

 

Общини Образователни институции 

Учебна година 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Завет 

Основни училища 49 44 41 

Специални училища 13 12 11 

Средни училища 31 30 32 

Професионални гимназии 15 15 15 

 

През периода от 2016/2017 до 2018/2019 учебна година общият брой на 

учителите в образователните институции на община Завет е спаднал с  8 броя.  

Промяната  на броя на учителите в различните видове образователни 

институции е както следва: 

Тенденцията е към намаляване броя на учителите поради факта, че с влизането 

на ЗПУО от началото на 2017/2018 учебна година обучение в основните училища 

се провежда само за ученици от I до VII клас; 

 

 

2. Деца и ученици 

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

хронични заболявания.  

Децата със СОП в общинските училища са 11 деца. ВУИ „Н.Вапцаров“ има 3 деца 

със СОП за учебната 2016-2017 година . 
 

Таблица 4:   

Населено 

място 
Име на училище 

Брой ученици, на 

които след 

извършена оценка на 

индивидуалните 

потребности е 

одобрена или 

отказана 

допълнителната 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой 

ученици 

със СОП 

с 

осигуре

на доп. 

подкреп

а 

Брой 

ученици 

със СОП 

с 

осигуре

на доп. 

подкреп

а от 

РЦППП

О 

Брой 

ученици 

със 

СОП, 

участва

ли в 

различн

и 

изяви,ко

нкурси,с

ъстезани

я 

Брой 

учениц

и със 

СОП с 

осигуре

на доп. 

подкре

па по 

проект 

"Вклю

чващо 

образов

ание" 

Брой 

учениц

и със 

СОП с 

осигуре

на доп. 

подкре

па от 

други 

институ

ции 

Брой 

ресурсн

и 

учител

и на 

щат в 

учили

щето 

Брой 

психоло

зи на 

щат в 

училищ

ето 

одобрен

а 

отказан

а 

Брестовене 

ОУ  "Христо 

Ботев" 1 0 2 2 2 0 0 0 0 

Веселец 

ОУ "Христо 

Ботев" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Завет 

СУ   "Свети Свети 

Кирил и Методий" 0 0 9 9 9 0 0 0 0 

Завет 

ВУИ  Никола 

Вапцаров 3 0 3 3 3 0 3 0 1 

  4 0 14 14 14 0 3 0 1 
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Учениците в социален риск и учениците със СОП изискват специално внимание и 

грижи и в същото време изискват равни права и шансове с останалите си връстници. 

Това изисква комплексни мерки за компенсиране на техните дефицити, които да не ги 

поставят в положение да се чувстват  отхвърлени и непълноценни. 

Това се постига чрез специализираното обучение на ученици със СОП от ресурсен 

учител и психолог и включването им в извънкласните прояви и в работата на класа като 

колектив в часовете на класния ръководител или в извънучилищни прояви. 

Трябва да се отбележи, че учениците в социален риск нямат възможност да ползват 

психологическа помощ и за тяхната адаптация и социализация се грижи най-вече 

класния ръководител и комисията за деца в риск, заедно разбира се с всички останали 

учители. 

Децата със СОП в общинските училища са 11 деца. ВУИ „Н.Вапцаров“ има 1 деца 

със СОП за учебната 2017-2018 година . 

 
 

Таблица 5:   

 

Населено 

място 
Име на училище 

Брой ученици, 

на които след 

извършена 

оценка на 

индивидуалните 

потребности е 

одобрена или 

отказана 

допълнителната 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой 

ученици 

със 

СОП с 

осигуре

на доп. 

подкреп

а 

Брой 

ученици 

със 

СОП с 

осигуре

на доп. 

подкреп

а от 

РЦППП

О 

Брой 

ученици 

със СОП, 

участвали 

в 

различни 

изяви,кон

курси,със

тезания 

Брой 

учениц

и със 

СОП с 

осигуре

на доп. 

подкре

па по 

проект 

"Вклю

чващо 

образов

ание" 

Брой 

учени

ци 

със 

СОП 

с 

осигу

рена 

доп. 

подкр

епа от 

други 

инсти

туции 

Брой 

ресурсни 

учители 

на щат в 

училище

то 

одобре

на 

отказа

на 

Брестовене ОУ  "Христо Ботев" 1 0 3 3 3 0 0 0 

Завет 

СУ  "Свети Свети 

Кирил и Методий" 0 0 8 8 8 0 0 0 

Завет 

ВУИ Никола Йонков 

Вапцаров 1 0 1 1 1 1 1 0 

  2 0 12 12 12 1 1 0 

 

Особено голяма роля в този процес играят празниците, конкурсите и тържествата, в 

които участват всички заявили желания за изява видно от горната таблица. 

Не по-малко важна е и дейността на БМЧК и Ученическия съвет, които 

организират благотворителни кампании за набиране на средства и учебни помагала за 

социално слаби деца, които обичайно влизат в категорията на „деца в риск”. 

 Не можем да пропуснем и трудностите в процеса на приобщаване, които 

произхождат от липсата на постоянен училищен психолог, лошите навици агресивността 

и нежеланието за учене.  

 В заключение можем да кажем, че процесът на социализация на тези ученици е 

много труден, но се полагат сериозни усилия и от учители и от ученици, за да могат тези 

деца да се чувстват част от училищната общност. 
 

 
2.2. Деца и ученици в риск от социално изключване.  
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Таблица 6:  учащи  I -VIII клас, напуснали общообразователните и специални училища по 

статистически зони,  статистически райони, области и общини (Брой) 

Област/община 
Учебна година 

2015/16 2016/17 

Област Разград 241 384 

Община Завет 29 36 

 

Около 90% от причината за отпадането на децата от образователната система се 

дължи на икономическата миграция - родителите предпочитат да отведат заедно със себе 

си и своите деца. Настанявайки се в дадена държава те попадат в чужда образователна 

система. Връщайки се от чужбина, се оказва, че съществува разминаване в 

образователните системи и много често родителите си мислят, че техните деца са 

придобили съответната образователна степен, а в същност се оказва нещо корено 

различно в следствие на всичко това често децата остават извън образователните 

институции, защото вече техните връстници са в много горни етапи в своето образование 

и това демотивира децата чиито родители са се върнали от чужбина да продължат своето 

образование. 

С методическата подкрепа на експертите от РУО – Разград, в училищата е 

разработена Стратегия за превенция на отпадането и преждевременното напускане на 

деца от училище и Програма за превенция на отпадането и преждевременното напускане  

на ученици от училище. В Стратегиите и Програмите са залегнали различни задачи и 

дейности, насочени главно към превантивната работа с учениците за задържането им в 

училище. Изготвени са програми за работа с децата в риск, включващи: анализ на 

състоянието, като се очертават и причините за това и се набелязват мерките за 

въздействие и закрила, в т. ч. работата с родителите. 

 

2.3. Деца и ученици с изявени дарби. 

За съжаление през разглеждания период на територията на общината няма ученици с 

изявени дарби. Но броят на ученици класирани на олимпиади, състезания и конкурси е 

значително голям. 

За учебната 2016-2017 година. От общо 443 ученика участвали в състезания, конкурси 

и олимпиади на призови места на състезания, конкурси и олимпиади са се класирали 

общо 64 ученика видно от долната таблица. Броят на учениците участвали в състезания и 

олимпиади за учебната 2017-2018 година е 486 или с 43 ученика повече от предходната 

учебна година, а учениците които са се класирали на призови места е 89 или с 25 

ученика повече от предходната учебна година. 

 
Таблица 7: Брой деца/ученици, класирани в олимпиади, състезания и конкурси по учебни 

заведения в община Завет  през учебната 2016/2017 г.  
 

Населено 

място 
Име на училище 

Вид по чл. 37-39, чл. 

44-45 и чл. 48-50 от 

ЗПУО 

Брой 

ученици, 

участвали в 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади 

Брой ученици на 

призови места на 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади 

Брестовене ОУ  "Христо Ботев" основно 80 0 

Веселец ОУ  "Христо Ботев" основно 15 0 
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Завет 

СУ   "Свети Свети Кирил и 

Методий" средно 211 57 

Завет ПГЗ  "Климент Тимирязев" ПГЗ 72 0 

Завет ВУИ  Никола Вапцаров ВУИ 20 6 

Острово ОУ  "Христо Ботев" основно 45 1 

Сушево ОУ  "Васил Левски" основно 0 0 

   443 64 
 
 

 

 

Таблица 8: Брой деца/ученици, класирани в олимпиади, състезания и конкурси по учебни 

заведения в община Завет  през учебната 2017/2018 г.  
 

Населено 

място 
Име на училище 

Вид по чл. 37-39, чл. 

44-45 и чл. 48-50 от 

ЗПУО 

Брой 

ученици, 

участвали в 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади 

Брой ученици на 

призови места на 

състезания, 

конкурси и 

олимпиади 

Брестовене ОУ  "Христо Ботев" основно 60 0 

Веселец ОУ  "Христо Ботев" основно 10 0 

Завет 

СУ   "Св. Св. Кирил и 

Методий" средно 291 83 

Завет ПГЗ "Климент Тимирязев" ПГЗ 63 0 

Завет ВУИ  Никола Вапцаров ВУИ 19 6 

Острово ОУ  "Христо Ботев" основно 36 0 

Сушево ОУ  "Васил Левски" основно 7 0 

   486 89 
 

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий” се отпускат стипендии на всички ученици, които 

се обучават в дневна форма на обучение и отговарят на разпоредбите на нормативните 

актове. Като основен критерии за класиране на учениците за получаване на стипендия за 

постигнати образователни резултати задължително се определя успеха на ученика. 

Учениците, показали високи резултати в обучението си, са подпомагани и 

стимулирани от педагозите като са консултирани допълнително за подготовка и участие 

в национални състезания и олимпиади. Онези ученици, които са класирани на областно и 

национално ниво получават награди от училището в края на учебната година.  

Всяка година училището организира тържества и конкурси, в които намират изява 

и получават награди най-талантливите ученици – новогодишни и пролетни конкурси, 

конкурсът „Училището търси талант“ и др. 

В ПГ по земеделие гр. Завет на всички ученици, които се обучават в дневна форма 

на обучение и отговарят на изискванията им се отпускат стипендии.  

Основен критерий за класиране на учениците за получаване на стипендия за 

постигнати образователни резултати е успеха на ученика. 

В началото на всяка учебна година със заповед на директора се определя комися, 

която определя критериите за получаване на стипендии. 

Ученици, които са се класирани на областни и национални състезания и конкурси 

получават награди.  
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ОУ  „Васил  Левски“ с. Сушево  винаги  са  се  стимулирали  ученици  показали  

високи  резултати  в  обучението  си  и  в  участието  си  на  общински  и  областен  кръг  

на  олимпиади. Класираните  на  областен  кръг  на  олимпиади  от  училището  

получават  награди  в  края  на  учебната  година.Отличниците  в  края  на  учебната  

година  се награждават  с  книги. 

 
Таблица 9: Брой деца/ученици, класирани в олимпиади, състезания и конкурси по учебни 

заведения в община Завет  през учебната 2016/2017 г. 
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Завет Брестовене 1701104 ОУ  "Христо Ботев" Общинско основно 0 80 

Завет Веселец 1701106 ОУ "Христо Ботев" Общинско основно 0 20 

Завет Завет 1701101 

СУ  "Свети Свети Кирил 

и Методий" Общинско средно 40 211 

Завет Завет 1701102 

ПГЗ "Климент 

Тимирязев" Общинско ПГЗ 14 37 

Завет Завет 1701103 ВУИ Никола Вапцаров Държавно ВУИ 0 10 

Завет Острово 1701105 ОУ "Христо Ботев" Общинско основно 0 54 

Завет Сушево 1701108 ОУ  "Васил Левски" Общинско основно 0 8 

      54 420 

 
Таблица 10: Брой деца/ученици, класирани в олимпиади, състезания и конкурси по учебни 

заведения в община Завет  през учебната 2017/2018 г. 
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Завет Брестовене 1701104 ОУ "Христо Ботев" Общинско основно 0 60 

Завет Веселец 1701106 ОУ "Христо Ботев" Общинско основно 0 9 

Завет Завет 1701101 

СУ  "Свети Свети Кирил 

и Методий" Общинско средно 34 141 
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Завет Завет 1701102 

ПГЗ    "Климент 

Тимирязев" Общинско ПГЗ 19 23 

Завет Завет 1701103 ВУИ  Никола Вапцаров Държавно ВУИ 19 19 

Завет Острово 1701105 ОУ "Христо Ботев" Общинско основно 0 42 

Завет Сушево 1701108 ОУ "Васил Левски" Общинско основно 0 6 

      72 300 

 

5.5. ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

 
1. Обща картина на образователната система в oбщина Лозница  

На територията на община Лозница през учебните 2017/2018г. и 2018/2019 г. има 

7 общински училища, от които 1 е ПГ, 1 е СУ, 1 е НУ, останалите са 4 са основни. В 

Община Лозница функционират 1 детска градина с  5 бази за обучения към нея и  

един Център за подкрепа на личностното развитие - ОДК. 

 

1.2. Предучилищно образование:  

 

№ Детска градина Брой 

групи 

Общ 

брой 

деца 

От 

тях 

със 

СОП 

персонал 

     Педагогически  непедагогически 

1. ДГ „Веселие” 

гр. Лозница 

5 110 0 11 12 

2. База за 

обучение 

„Весело 

детство”  

с.Синя вода 

1 21 0 2 2,5 

3. База за 

обучение 

„Детелина”  

с. Трапище 

1 15 0 2 2 

4. База за 

обучение 

„Славейче  

с. Сейдол 

1 14 0 2 1,5 

5. База за 

обучение 

„Здравец”  

с. Гороцвет 

1 24 0 2 3 

6. База за 

обучение „ 

„Пролет”  

с. Веселина 

1 17 0 2 2 

 ОБЩ БРОЙ 10 201 0 21 23 
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Общият брой на децата в детска градина за общината за 2018/2019г. е 201, 

педагогически персонал 21 бр., непедагогически персонал-23 бр. 

В ДГ гр. Лозница има пътуващи с училищен транспорт деца от селата в които 

няма ДГ- с. Манастирци, с. Манастирско, с. Чудомир и с. Градина, с. Ловско. 

Общ брой деца по филиали - 91,  педагогически персонал - 10, непедагогически 

персонал 11 от които – 6 бр. на 0,5 щат. Групите по селата са смесени. 

 

 

1.2. Основно, начално и средно образование:   

 

№ училище Брой 

парале

лки 

Общ брой 

деца 

От тях 

със 

СОП 

персонал 

     Педагогически  непедагогически 

1. СОУ „Хр. Ботев“ 4 87 2 13 4,5 

2. ПГ по ВМЗ 14 258 13 26 8 

3. НУ „В. Левски“ 8 144 3 17 7,5 

4. ОУ с. Сейдол 7 78 4 14 5,125 

5. ОУ с. Гороцвет 7 108 6 14 6,5 

6. ОУ с. Веселина 4 41 0 9 4,5 

7. ОУ с. Трапище 4 39 5 9 3,125 

 Общо 48 755 33 102 39,25 

 

Общият брой на учениците в общинските училища за учебната 2018/2019 г. е 755 

броя. Броят на паралелките е  48 .  Увеличен е броя на маломерните паралелки, слети 

паралелки   и паралелките с брой на децата на границата на минимума, а броят на децата 

в детската градина е 201. Всяка учебна година се наблюдава намаляване на броя на 

учениците и децата поради ниска раждаемост и високата миграция към по-големи 

градове и най-вече извън страната. 

Обучението се извършва на едносменен режим. Материално-техническата база на 

всяко едно училище и детска градина е в добро състояние за провеждане на нормален 

учебно-възпитателен процес. Капацитетът на сградите на училища и детски градини в 

населените места  не отговаря на броя обучаващи се в момента деца, т.е. биха могли да се 

поемат много повече деца в сега съществуващите училища и детски градини , ако 

липсваше демографският проблем.  

Педагогическият персонал работещ в училищата и детската градина през 2018-2019 

учебна година е 123, а непедагогическия персонал – 62,5. Всяка учебна година броят на 

педагогически и непедагогически персонал се променя През следващата учебна година 

броят се променя. 

Маломерните паралелки  в общинските училища са общо 19 броя, от които 13 са 

самостоятелни маломерни и 6 броя са слети маломерни паралелки. 

За подобряване качеството на образователната услуга, една от стъпките следва да е 

ограничаване броя на тези паралелки и намаляване броя на учениците записани в тях, 

като се вземе предвид и географското разположение на съответното населено място. 

Всеизвестен е фактът, че практиката на съществуване на маломерни и слети 

паралелки носи два съществени и очевидни недостатъка - нискокачествено образование и 

големи финансови разходи. 

Едновременното обучение на деца от различни класове не е в техен интерес и не 

отговаря на съвременните изисквания за качествено образование. 
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Обслужващи звена 

Към общината функционира един Център за подкрепа на личностното развитие – 

ОДК,  което според дейността си е за развитие на интересите, компетентностите и 

изявите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта. 

 

Забележка: Съгласно 18 ал.1 от ЗПУО  с влизането на този закон извънучилищните 

педагогически учреждения продължават да извършват дейността си  по този закон като 

Центрове за подкрепа за личностно развитие, като имат право да запазят наименованията 

си. 

С решение на Общински съвет, съобразно чл.4, ал.1 дейността на ЦПЛР - ОДК е 

разширена с дейности по извършване на диагностична, рехабилитационна и корекционна 

работа с деца и ученици. 

1. Деца и ученици  

ЦПЛР- ОДК е утвърден като притегателен център за развитие и изява на интересите 

и възможностите на децата и учениците, като насърчава и дава възможност за участие в 

различни състезания и конкурси и в тези от Националния календар за извънкласни и 

извънучилищни дейности на МОН.  

 

2. Деца и ученици  

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

хронични заболявания.   

Деца и ученици със СОП -31. Децата, които са на ресурсно подпомагане срещат 

предимно обучителни трудности. В групата са включени деца с езикова бариера, лека и 

умерена умствена изостаналост.  

Ученици с множество и тежки увреждания, които правят интегрираното обучение 

неефективно – няма  

 

 

2.2. Деца и ученици в риск от социално изключване.  

Ученици в риск от социално изключване по данни от директори  2 и по данни на ОЗД 

-35 деца. 

 

2.3. Ученици с изявени дарби.   

През 2018 г. общо за общината има 64 ученика класирани  в национални и 

международни конкурси, олимпиади и състезания. 17 от тях са от НУ „В. Левски“, 28 от 

СУ „ Хр. Ботев“ и 17 с грамоти от ПГ по ВМЗ. 

През 2018 г. брой изяви, реализирани от ИПУ са 11, от които 8 са на национално и 

международно ниво. Двадесет и трима ученика са  класирани в  конкурси по 

направления, наука, изкуства и спорт.  
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5.6. ОБЩИНА САМУИЛ 

1. Обща картина на образователната система в oбщина Самуил 
Общинска мрежа от детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 2018/2019 

г. 

 Брой паралелки, деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал 

по учебни заведения; 

 

На територията на Община Самуил през учебната 2018/ 2019 г.  функционират 4 

училища с общ брой на ученици–491, в т. ч. 3 основни училища и 1 средно 

общообразователно училища, от които 3 са средищни училища: 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - с. Самуил, средищно училище;  

 ОУ „Христо Ботев” - с. Владимировци, средищно училище; 

 ОУ ”Св. Паисий Хилендарски” - с. Хърсово, средищно училище;  

 ОУ ”Св.Климент Охридски” -  с. Желязковец 
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ОУ „Св.Климент Охридски“ 

с. Желязковец 
39 36 1 0 76 5 2        7 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  

с. Хърсово 
54 0 0 0 54 7 1.5 8.5 

ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци 
92 0 1 1 94 17 5.5 22.5 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ 

с.Самуил 
306 16 1 0 323 27 10 37 

Общо  491 52 3 1 547 56 19 75 

 

Обучението в двете основни училища в селата: Желязковец и Хърсово се осъществява в 

слети паралелки, като през учебната 2018/2019г. в ОУ „Св.Климент Охридски“ с. 

Желязковец, паралелка VІІ кл.- 0 /нулев/. 

 

Брой ученици по видове образователни институции за периода 2016/2017 - 2018/2019 

 
образователни институции 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Самуил 
Основни училища 260 200 185 

Средно училище 297 309 306 

Общо: 557 509 491 
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Налице е негативна тенденция към намаляване броя на учениците в училищата в 

община Самуил. За периода от учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят им е 

намалял с 66  или 4,24 %. 

Основните причини за намаляването на броя на учениците са засилващите се 

миграционни процеси, ниската раждаемост в областта, както и нисък социален статус на 

населението. Динамичните миграционни процеси, довеждат до прекъсване на 

обучението на децата и учениците основно поради социални и семейни причини и 

заминаване в чужбина. 

Промяната  на броя на учениците в различните видове образователни институции 

е както следва: 

- в основните училища тенденцията е към намаляване броя на учениците поради 

факта, че с влизането на ЗПУО от началото на 2017/2018 учебна година обучение в 

основните училища се провежда само за ученици от I до VII клас; 

- нарастване на броя се учениците се наблюдава най-вече в средното училище – от 

297 на 306.  

Обхватът и задържането на децата и учениците оказва изключително влияние върху 

състоянието на образователната мрежа. Този фактор е приоритетен в община Самуил, 

както и в област Разград за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. 

Във връзка с изпълнение на РМС № 373 от 05.07.2017 г. и ПМС № 100 от 

08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, със заповеди на началника на РУО – 

Разград през учебните 2017/2018 и 2018/2019 година за всяко населено място са 

сформирани екипи за обхват, които включват представители на ангажираните 

институции. 

През учебната 2017/2018 година екипите за обхват са осъществили общо 81 

посещения на място. За всички посещения са попълвани и оформяни протоколи от 

членовете на съответния екип, които са извършили обхождането: 

- 15 са записаните деца и ученици в ДГ/училища; 

- 66 са децата и учениците в чужбина; 29 са навършили 16 години и не са 

подлежащи на задължително обучение; 

През учебната 2018/2019 година осъществените посещения на място са общо 55. 

За всички посещения са попълвани и оформяни протоколи от членовете на съответния 

екип, които са извършили обхождането. Установено е: 

- записани деца и ученици в ДГ/училища - 1; 

- 54 са децата и учениците в чужбина;  

И през двете учебни години се запазва значителният брой на ученици, които 

заминават в чужбина. Предполага се, че по-голямата част от тях продължават 

образованието си там. Педагогическите екипи на училищата в община Самуил 

разработват свои политики за намаляване на процента на напусналите ученици. 

Успоредно с традиционните механизми за работа и превенция на случаите на 

преждевременно напускане във все повече училища се прилагат нови подходи, добри 

практики на други педагогически колективи, разработват се проекти, търси се 

съдействие от родителската общност за подобряване на училищната среда. 

 С методическата подкрепа на експертите от РУО – Разград, в училищата е 

разработена Стратегия за превенция на отпадането и преждевременното напускане на 

деца от училище и Програма за превенция на отпадането и преждевременното напускане  

на ученици от училище. В Стратегиите и Програмите са залегнали различни задачи и 

дейности, насочени главно към превантивната работа с учениците за задържането им в 



 70 

училище. Изготвени са програми за работа с децата в риск, включващи: анализ на 

състоянието, като се очертават и причините за това и се набелязват мерките за 

въздействие и закрила, в т. ч. работата с родителите. 

 

Детски градини 

Община Самуил функционират две детски градини с шест филиала /част/ към тях. 

През учебната 2018/2019 г. децата в детските градини в общината към 15.09.2018г. са 

165, разпределени в 13 групи, в т.ч. яслената група за 2 годишни в ДГ “Кокиче” – с. 

Самуил има 10 деца, както следва:  
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1 
ДГ „Кокиче“ 

с.Самуил 
4+1 

53+

10 
10 26 27 0 20 9 9 2 

1.1 

филиал ДГ 

„Осми март“ 

с. Желязковец 

1 16 0 10 6 0 4 1 2 0 

1.2 

Филиал ДГ 

„Първи юни“ 

с. Хърсово 

1 21 0 7 14 0 4 2 2 0 

2 
ДГ „ Радост“ 

с.Владимировци 
2 23 3 8 12 

0 
9 5 4 0 

2.1 

Филиал ДГ 

„Бъдеще“ 

с.Ножарово 

1 9 2 3 4 

0 
4 2 1 1 

2.2 

Филиал ДГ 

„Детелина“ 

с.Здравец 

1 13 0 4 9 

0 
3.5 1 2.5 

0 

2.3 

филиал  ДГ 

„Детелина“ 

с. Богданци 

1 12 1 6 5 

0 
3 1 2 

0 

2.4 

филиал ДГ 

„Детска радост“ 

с. Голяма Вода 

1 8 2 3 3 

0 
3 1 2 

0 

 Общо: 13 165 18 67 80 
0 

50.5 22 28.5 3 

 

 

Детски градини, учители и деца в детските градини в община Самуил за периода 

2016/2017 - 2018/2019 

 

ОБЩИНА 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

  ДГ учители деца ДГ учители деца ДГ учители деца 

Самуил 2 24 187 2 22 175 2 22 165 
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Посочените данни показват, че е налице негативна тенденция към намаляване 

броя на децата в детските градини на територията на община Самуил. Само за периода 

от учебната 2016/2017 г. до учебната 2018/2019 г. броят на децата в община Самуил е 

намалял с 22.  

2. Деца и ученици  

2.1. Брой ученици с изявени дарби,  класирани в национални и международни 

конкурси, олимпиади и състезания.  

 справка по училища за 2017/2018год. 

Училища 

 

Брой ученици, участвали в 

състезания, конкурси и 

олимпиади 

Брой ученици на 

призови места на 

състезания, конкурси 

и олимпиади 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци 8 54 

 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец 
20 0 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил 10 3 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 0 0 

Общо  38 57 

 

Работа с талантливи и даровити деца в свободното им от учебни занятия време в 

областта на науката, изкуството и спорта в Община Самуил е приоритет на училищата. В 

годините те доказаха, че са институции, които целенасочено работят за откриване на 

таланта на детето и имат интердисциплинарен характер на обучение и все повече се 

превръщат в сигурна среда за общуване на децата и учениците. Тези институции 

затвърдиха своето място, като предлагат условия за алтернативна заетост на младите 

хора в борбата срещу негативите на обществото ни, които все по драстично нарастват: 

агресия, насилие, алкохолизъм.  

 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил, класирани на областен кръг ученици на 

олимпиадата по БЕЛ - 2; математика - 3; биология и здравно образование – 2, география 

и икономика-3. Участия и класиране в национални конкурси на 42 ученици,  а именно: 
Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”; Национален 

конкурс  „Вълшебният свят на Родопите”;. Конкурс, организиран от  сдружение  ”Дай, 

бабо, огънче”  гр.Перник; НК „Казанлъшка роза”; НК „За хляба наш” 

 През учебната 2017/2018 год. 5  ученици от VІ до ХІ клас участваха в Националния 

конкурс «1000 стипендии» и 3 от тях спечелиха стипендия. 

На 21.03.2018г. година се проведе публична изява по националния проект „Твоят час“  с 

участието на 9 групи с общо 150 ученици  и родители. В деня на публичната изява се 

организираха състезания, презентации, песни, танци и разказаха за изучени автори и 

техните произведения. 

Към училището има два отбора по волейбол, два баскетбол и три футбол с общо 95 

ученици, имащи участия и класирания на състезания: Национално ученическо 

състезание „Защинта при пожари, бедствия и извънредни ситуации”; Спортен училищен 
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турнир „Будители” с ученици І - ХІІ клас; Областен турнир по: баскетбол, волейбол, 

футбол, хандбал  и осмомартенски турнир -минифутбол (девойки).  

Към Младежки клуб „Калейдоскоп” членуват изявени ученици от V - ХІІ клас, които 

имат разностранни интереси в областта на науката, литературата, изкуството, спорта.   

 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци, участвали общо   68 ученици на общински кръг, 

в следните олимпиади: БЕЛ – 14; математика – 16; История и цивилизация- 9; биология 

и здравно образование- 9; химия и ОСС- 5; физика и астрономия-5; Знам и мога- 13 

ученици. Класирани на областен кръг на олимпиадата по БЕЛ – 0 и Знам и мога- 3 

ученици.  В училището функционират 7 отбора- момичета и момчета  по баскетбол, 

волейбол, хандбал и 1 отбор по футбол с общ брой  56 ученици. 

 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово, участвали общо: 9 ученици на общински 

кръг, в следните олимпиади: БЕЛ–3, математика–4 ученици,”Знам и мога”-2.   

Училищата трябва да се доразвият като центрове, които ще могат да диагностицират 

дарованието и таланта на детето в най-ранна възраст. Налага се увеличаване на 

индивидуалната работа с децата, за да се открият за кодираните заложби и в същото 

време да се разработват не само авторски програми на учителите, свързани с учебния 

процес в извънучилищната форма, но и разработването на индивидуална програма за 

всяко дете. Тези училища трябва да отговорят на новите предизвикателства и да 

предложат нова визия за развитие пред традиционните образователни модели и 

традиционните форми на общуване. Ясно и категорично фокуса трябва да падне върху 

развитието на личността на детето и ученика, с неговата автономност и свобода на 

избор, право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие, принадлежност, 

участие и отговорност към множество общности и групи едновременно. 

 

2.2. Брой деца и ученици в риск от социално изключване. 

 справка по училища по данни на директори на учебни заведения; 

Училища 

 
Брой на ученици в риск от социално изключване 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец 6 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 0 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци 5 

СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Самуил 0 

Общо  11 

 

В ОУ „Св.Климент Охридски“ и филиал ДГ „Осми март“ с. Желязковец и филиал ДГ 

„Първи юни“ с. Хърсово се обучават предимно деца от етнически малцинствен произход 

/ромски произход/. Налице е постоянна миграция и реемиграция– с цел осигуряване на 

заетост, родителите на голяма част от учениците напускат селото, заминават в чужбина и 

други населени места на страната, след време се завръщат. При преместване в друга 

населено място и/или извън пределите на страната, често децата им остават необхванати 

в образователната система, и са в риск от социално изключване.   
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 справка по детски градини по данни на директори на учебни заведения; 

 

№ Наименование на ЦДГ 
Брой на в риск от социално 

изключване 

1 ДГ  „Кокиче“ с.Самуил 3 

1.1 
филиал ДГ „Осми март“  с. Желязковец 

 
5 

1.2 
Филиал ДГ „Първи юни“ с. Хърсово 

 
7 

2 ДГ „ Радост“ с. Владимировци 0 

2.1 Филиал ДГ „Бъдеще“ с.Ножарово 0 

2.2 Филиал ДГ „Детелина“ с.Здравец 0 

2.3 филиал  ДГ „Детелина“ с. Богданци 0 

2.4 филиал ДГ „Детска радост“  с. Голяма Вода 0 

 Общо:  15 

2.3. Деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) по данни на 

РЦПППО – Разград 

 справка по училища 

 

Училища 

 

ученици със специални образователни 

потребности 

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец 3 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово 2 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци 2 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил 19 

Общо  26 

 

Най- голям е броят на учениците със СОП в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил-19, 

следвани от ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец-3, ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  

с. Хърсово-2 и ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци-2 деца. 

 данни по видове заболявания. 
  Справка за децата и учениците по групи и класове със СОП по класове – на територията на 

община Самуил  по данни на РЦПППО – Разград 
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Самуил 0 0 0 0 2 0 4 4 0 3 5 2 2 2 2 0 26 
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Осигурени специалисти от РЦПППО – Разград в община Самуил  

 

Община 
Ресурсен 

учител 
Психолог Логопед 

Самуил 3 1 1 

 

 

Видове учебни заведения в община Самуил , в които се осигурява ресурсно подпомагане от 

РЦПППО – Разград (брой). 

 

Община ДГ ОУ СУ Общо 

Самуил - 3 1 4 

 

РЦПППО – Разград осигурява ресурсно подпомагане за деца от всички групи в 

детските градини и всички класове в училищата. 

 
Справка за децата и учениците по видове увреждания. 
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Самуил 5 5 1 9 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 1 0 26 

 

Специалистите на РЦПППО – Разград работят с деца с различни видове 

увреждания. Най-често това са деца с обучителни трудности, умствена изостаналост 

и хиперкинетични разстройства. 

През учебна година най-много деца на ресурсно подпомагане се наблюдават в групата на 

деца с обучителни трудности-9, следвани от деца  с лека умствена изостаналост-5, деца с 

умерена умствена изостаналост-5, генерализирано разстройство на развитието -2 деца и с 

по 1 дете : тежка умствена изостаналост, соматични заболявания, психични 

разстройства, хиперкинетични разстройства и нарушение на активността и вниманието. 

РЦПППО – Разград оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие на 26 

ученици със специални образователни потребности в община Самуил. Тези ученици се 

обучават в общообразователните училища съвместно със своите съученици. 

За допълнителната подкрепа на учениците в община Самуил регионален център – 

Разград след направени заявки от директорите на съответните училища е осигурил 

следните специалисти: 3 ресурсни учители; 1 психолог; 1 логопед, които не са от община 

Самуил. 



 75 

Практиката показва недостатъци, преодоляването на които ще подобрят и развият 

приобщаващото образование в община Самуил: 

• Училищните сгради са без асансьори и с неприспособени стълбища, а сервизните 

помещения не са пригодени за ползване от деца с увреждания. Обзавеждането на 

класните стаи е неподходящо за деца с физически увреждания, деца и ученици с 

деструктивно поведение, често съществува по- голям риск отколкото полза от престоя 

им в класната стая, точно поради неадекватна училищна среда. 

• Ограничен е достъпът на децата със специални образователни потребности до учебното 

съдържание, поради липсата на методика за обучението им и на подходящи учебници, 

отговарящи на диагнозата и потребностите им. 

• Липсват специални програми и помагала, които са необходими за адаптирането на 

учебния материал към децата със специални образователни потребности, а не обратното. 

 

 

5.7. ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 

 
1. Обща картина на образователната система в община Цар Калоян. Общинска 

мрежа от детски градини, училища и обслужващи звена на учебната 

2017/2018 

 

 

 Демографска картина и тенденции 

 

Демографската характеристика на гр. Цар Калоян следва тенденциите на 

намаляване на населението, характерни както за общината, така и за областта, и за 

страната, в резултат на намаляване броя на родените деца и интензивна емиграция на 

младите хора в активна възраст.  

Населението на община Цар Калоян 5 387 души (по данни от НСИ). Населението 

съставлява почти 5 % от населението на област Разград  (113 714 души). По брой на 

населението община Цар Калоян се нарежда на последно седмо място сред общините в 

областта. 

За периода 2013 – 2018 се наблюдава трайна тенденция към намаляване на 

населението на община Цар Калоян. 

 

Таблица №1: Брой на населението на община Цар Калоян, 2013 – 2018 г.  

 

Година 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Брой 

жители 
6002 5999 5999 5993 5387 5379 

 

Източник: НСИ 

 

Намаляването на населението е един от основните лимитиращи фактори за 

бъдещето развитие на общината, които се отразяват негативно най-вече върху работната 

сила и възпроизводствения потенциал на територията. 

Възрастовата структура е определяща, както количеството и качеството на 

човешките ресурси в общината, също така за демографския й потенциал и не на 

последно място – за натовареността на социалната система на общината. Тя е с 

определящо значение и за естественото възпроизводство на населението.  
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По последни данни, броят на населението на 50 и повече години значително 

превишава броя на населението във възрастова група 0 – 17 години.  

 

Таблица №2: Брой на населението в община Цар Калоян, разпределено по 

възрастови групи (към 31.12.2018 г.) 

 

Населено място Брой население Възрастови групи 

  0 - 17 17 - 62 62+ 

Община Цар Калоян 5 387 721 3 220 1 446 

гр. Цар Калоян 3 303 448 2 002 853 

с. Езерче 1 782 261 1 124 410 

с. Костанденец 302 12 78 183 

 

 

 Брой паралелки деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал 

по учебни заведения; 

Образователната инфраструктура в община Цар Калоян се състои от две 

общообразователни училища и две детски градини, съответно по едно в гр. Цар Калоян и 

в с. Езерче. В с. Костанденец няма обекти на образователна инфраструктура. 

Общообразователните училища в общината са СУ „Христо Ботев“ в гр. Цар Калоян 

и ОУ „Св. П. Хилендарски“ в с. Езерче. 

 

 

 

Предучилищно образование: 

 

Целодневните детски градини в община Цар Калоян са две – ДГ „Славейче“ в гр. Цар 

Калоян и ДГ „Пролет“ в с. Езерче. 

 

Таблица №3: Детски градини в община Цар Калоян - брой деца (вкл. деца със СОП) и 

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

 

№ Детска градина Финансиране Брой 

групи 

Брой 

деца 

от тях 

бр.деца 

със 

СОП 

Педагог

ически 

специал

исти 

Непедагоги

чески 

специалист

и 

1 ДГ „Славейче“, 

гр. Цар Калоян 

общинско 5 102 2 11 16 

2 ДГ „Пролет“ с. 

Езерче 

общинско 3 39 0 7 4 

Общо: 8 141 2 18 18 

 

 

 

 

Таблица № 4: Брой на деца вписани в ДГ в Община Цар Калоян 

 

№  Наименование Населено 

място 

Година 

2012/

2013 

2013/

2014 

2014/

2015 

2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

2018/

2019 
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1 ДГ „Славейче“ гр. Цар Калоян 121 117 105 105   102 

2 ДГ „Пролет“ с. Езерче 79 76 54 44   39 

  Общо: 200 193 159 149 139 133 141 

 

През годините 2012 – 2019 г. се наблюдава спад от 59 деца записани в детските 

градини. През 2012/2013 те са били 200, а през 2018/2019 – 141 деца. Най-голямо 

намаление на децата в детските градини е имало през 2014/2015год. и 2016/2017год., 

съответно 34 и 10 деца. 

През учебната 2018/2019 в ДГ „Славейче“ са разкрити 26 щата – 10 броя 

педагогически персонал и 16 броя непедагогически персонал. Към общински бюджет са 

наети 2 медицински сестри в яслена група. Работата на персонала е допълнително 

усложнена от факта, че децата не владеят или слабо владеят български език. 

В ДГ „Пролет“ с. Езерче работят общо 11 души персонал, от които 7 броя 

педагогически и 4 броя непедагогически персонал.  

Материално-техническата база в ДГ „Славейче“ е добра. Помещенията са 

просторни има добра естетическа среда. През 2018 е реализиран проект „ Достъпна и 

привлекателна образователна инфраструктура, чрез ремонт и оборудване на ДГ 

„Славейче“, гр. Цар Калоян“, включваща обект №1 „Рехабилитация на детски площадки 

и съоръжения за игра в ДГ „Славейче“, гр. Цар Калоян – пет детски площадки“ и обект 

№2 „Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ДГ „Славейче“ гр. Цар Калоян“, по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малки по мащаби инфраструктура“ на „Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г.“. 

Материално-техническата база в ДГ „Пролет“ с. Езерче е в добро състояние за 

провеждане на нормален образователно-възпитателен процес. 

Наблюдава се намаление на броя на децата, които посещават детските градини и се 

обучават на територията на община Цар Калоян, причина за което е малката раждаемост, 

икономическата миграция и други социални причини. 

 

 

Основно, начално и средно образование: 

 

Общообразователните училища в общината са СУ „Христо Ботев“ в гр. Цар Калоян 

и ОУ „Свети Паисий Хилендарски“ в с. Езерче.  

 

Таблица №5: Училища в община Цар Калоян – брой ученици (форми на обучение) и 

брой персонал (педагогически и непедагогически) през учебната 2018/2019 г. 
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СУ „Христо 

Ботев“ гр. 

Цар Калоян 

Общинско 233 5 9 1 248 14 30 10 40 
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ОУ „Св. П. 

Хилендарски“ 

Общинско 83 8 1 0 92 4 13 4 17 

Общо: 316 13 10 1 340 18 43 14 57 

 

Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян   

 

През учебната 2018/2019 година учениците в дневна форма на обучение са 233, 

разпределени в 13 паралелки от І до ХІІ клас. Обучението се води на едносменен режим. 

В индивидуална форма на обучение се обучават 5 ученици – 1 от І а клас, 2 от ІІІ а 

клас и 2 от Х клас. Една ученичка от ІХ клас се обучава в комбинирана форма на 

обучение. 

В самостоятелна форма на обучение се обучават 3 ученици  - 1 в V клас, 1 в Х клас 

и 1 в ХІ клас.  

Към м. Февруари  на учебната 2018/2019 година пътуващите ученици са 22  - 6 от с. 

Костанденец и 16 от с. Сваленик.  

През І-ви срок на учебната 2018/2019 г. 1 ученик от VІІІ  клас отпада от училище 

по социални и семейни причини. Ученикът има ниска успеваемост, липсва  мотивация за 

учене, налице е незаинтересованост и на родителите.  През изминалата учебна година от 

училище също отпадна 1 ученик - от VІ клас. 

СУ «Христо Ботев» участва в изпълнение на дейностите по Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система 

на деца и ученици  в задължителна предучилищна и училищна възраст /РМС № 373 от 5 

юли 2017г./ 

Със Заповед на Началника на РУО -  Разград са определени екипи за обхват на 

територията на област Разград, с райони на компетентност на всеки екип, в съответствие 

с районите по т. 9, буква А от Механизма за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици  в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. 

СУ „Христо Ботев“ попада в  първи район на община Цар Калоян. Член на този 

екип е 1 учител в СУ „Хр. Ботев“, определен е и негов заместника при отсъствието.                                         

Екипът осъществи дейности на идентифициране на над 120 ученици в 

задължителна училищна възраст на територията на гр. Цар Калоян и с. Костанденец, 

които не са обхванати в образователната система. 

Констатира се, че голяма част от учениците са заминали  в чужбина, или живеят в 

друго населено място, или са навършили 16 години. 

 

Кадрова осигуреност с педагогически специалисти 

Проблеми с кадровото осигуряване в училище няма. За учебната 2018/2019 година 

учебния процес е обезпечен с педагогически специалисти, както следва:  

В съответствие с Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в системата на 

предучилищното и училищното образование, в училище през учебната 2018/2019 г. на 

щатно място работят, както следва: 

 

Таблица № 6: 

 

Длъжност Брой 

Директор 1 

ЗДУД 1 

Главен учител 2 
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Старши учител 22 

Учител 3 

Ресурсен учител 1 

 

От тях с ОКС бакалавър са 7, „професионален бакалавър”- 2 и с ОКС магистър - 

21. 12 преподаватели притежават V ПКС, 2 са с ІV ПКС, а 5 учители  имат ІІ ПКС. 

Материално-техническата база на СУ „Христо Ботев“ е в добро състояние за 

провеждане на нормален образователно-възпитателен процес. Общината кандидатства 

по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020г. с проект „Рехабилитация и благоустрояване на прилежащо 

пространство към СУ „Христо Ботев“ гр. Цар Калоян, Първи етап – „Игрище за мини 

футбол“. 

 

Основно училище „Свети Паисий Хилендарски“ в с. Езерче.  

 

 През учебната 2018/2019 година в ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Езерче се обучават 

84 ученици от I-VIII клас в дневна форма на обучение, разпределени в 7 паралелки. 

Обучението се води на едносменен режим.  

През 2018/2019 година в ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Езерче на щатно място 

работят 13 педагогически специалисти и 4 непедагогически специалисти. 

В с. Езерче обучението се провежда на едносменен режим. Материално 

техническата база на ОУ „Св. П. Хилендарски“ е в добро състояние за провеждане на 

нормален образователно-възпитателен процес. Сградата на училището има много по-

голям капацитет, отколкото е броят на обучаващите се в момента ученици. Причината са 

силно намеленият брой на учениците е негативната демографска тенденция, социално-

икономическата характеристика на региона, които налагат промени и в училищната 

мрежа, а именно маломерни и смесени паралелки в групи в училищата и детските 

градини.  

 

Таблица № 7: Общ брой на учениците и учителите в община Цар Калоян за периода 

2016 – 2019 г. 

 

 Ученици  Учители 

Година 2016/2017 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2017/2018 2018/2019 

Основни училища 112 112 90 16 13 13 

Средни училища 325 325 252 31 30 32 

Общо: 437 437 342 47 33 45 

 

Налице е негативна тенденция към намаляване броя на учениците в училищата в 

община Цар Калоян. За периода от учебната 2016/2017 до учебната 2018/2019 броят им е 

намалял 121 ученика. 

Общият брой на учениците и на преподавателския персонал в община Цар Калоян 

намалява през последните години. Основните причини за намаляването на броя на 

учениците са засилващите се миграционни процеси, ниската раждаемост, както и нисък 

социален статус на населението. Динамичните миграционни процеси, довеждат до 

прекъсване на обучението на децата и учениците основно поради социални и семейни 

причини и заминаване в чужбина. 
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2. Деца и ученици 

 

 Средно училище „Христо Ботев“ 

 

Брой ученици с изявени дарби, класирани в национални и международни 

конкурси, олимпиади и състезания. 

През миналата учебна 2017/2018  година  ученици от СУ ” Христо Ботев” гр.Цар 

Калоян  се представиха достойно в национални конкурси,  както следва: 

Национален конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ 

1 ученик  -   І място /Драгомир Тодоров от ХІ кл./  

  ХІV национален конкурс „Златна есен“ -  Севлиево  

Специална награда за участие на ученици в ХІV-я Национален конкурс „Златна 

есен“ 

Връчен е и Сертификат на ръководителя  Калинка Павлова. 

Национален кръг на европейска статистическа олимпиада 

1 ученик  - грамота за участие във втори кръг на олимпиадата 

Училищният отбор  взе участие в областното състезание „Млад огнеборец“,  като 

се класира на ІV място. 

Също на ІV място се класира отбора ни в областния кръг на Национално 

състезание „Защита при бедствия, пожари  и извънредни ситуации“. 

В областният кръг „Пожарна безопасност и защита на населението“ училищният 

ни отбор получи грамота. 

 

Училището участва и в Областния конкурс „Живот без дрога“ - спортен 

многобой. 

През учебната 2017/2018 г ученици от СУ „Христо Ботев“ са взели участие в 

областен кръг на олимпиади  по български език и литература, математика, география и 

икономика, история и цивилизация, „Знам и мога“.   

Двама ученици са наградени с грамоти от Началника на РУО - Разград за отлични 

резултати на олимпиадата по история и цивилизация и по география и икономика. Много 

добри са резултатите на учениците ни на олимпиадите „Знам и мога“ и по български 

език  и литература. Общо 16 ученици са участвали на Областен кръг на олимпиади. 

 

3.2. Брой ученици в риск  

В СУ „Христо Ботев“е налице работещ училищен механизъм за взаимодействие и 

добро сътрудничество с останалите партньори в общината за превенция на отпадането на 

ученици от училище. Работи се във взаимодействие с агенция „Закрила на детето“, отдел 

„Социално подпомагане“, РУП МВР, отдел „Образование“  в общината, Общинска 

комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.  

При семейство в риск контактът на класните ръководители и родителите се 

осъществява чрез посещения на домовете и срещи с членовете на семейството. 

 Наблюдава се заинтересованост и съпричастност от страна на учениците в риск от 

отпадане при делегирането им на отговорности при включването им в спортни 

общоучилищни и извънучилищни дейности. Същите демонстрират умения за работа в 

екип и спазват съответните правила и изисквания, необходими за успешната реализация 

на възложените задачи.         

Като превантивна мярка са проведени: 

- Работна среща на МО - природо-математически цикъл на тема: „Политика и мерки за 

задържане на учениците в училище”  
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-   Семинар на учителите от методическото обединение „Хуманитарен цикъл“ на тема 

„Особености на възрастта на подрастващите и тяхното влияние върху характера на 

взаимоотношенията им“          

- Тематична родителска среща „Как да мотивираме детето да учи. Партньорството между 

класния ръководител и родителите - основа за добра комуникация и сътрудничество“         

През м. Март 2019 г. предстои  работна среща на учителите от методическото 

обединение „Природо-математически цикъл“ на тема „Училището - медиатор за 

приобщаване на учениците от различните етноси“        

  

През м. Май 2019 г. предстои да бъдат проведени:      

- работна среща на Методическото обединение на  учителите от начален етап на тема 

„Идентификация и справяне със случаите на риск от преждевременно отпадане от 

училище“;            

- семинар на МО – хуманитарен цикъл на тема „Успешното взаимодействие между 

училището и семейството – път към успеха на нашите деца – днес и в бъдеще“ 

 

 3.3. Ученици с проблеми в адаптацията в училище 

В СУ „Христо Ботев“се обучават ученици с различни вероизповедания, различни 

традиции и културни норми. Педагогическият колектив работи за изграждането на една 

по-висока култура на толерантност и приобщаване.  

Няма ученици, които трудно да се адаптират в училище.  СУ „Христо Ботев” е 

максимално достъпно и толерантно училище, тясно свързано с родителската общност.  

  

3.4. Ученици със специални образователни потребности  

В СУ „Христо Ботев“ се обучават 14  ученици със специални образователни 

потребности.   Осигурена им е обща подкрепяща среда, технически средства, 

дидактически материали, както и  ресурсно подпомагане. 

Със заповед на директора на училището в началото на учебната година е 

определен  координиращ екип в училище.   

Екипът обсъжда наблюденията и анализите на класните ръководители и на 

учителите, които преподават на съответния ученик, във връзка с обучението, развитието 

и участието на  ученика в дейността на класа; разглежда документите на децата и 

учениците, включително от изследвания и консултации - при наличие на такива, и въз 

основа на събраната и анализираната информация разпознава потребностите от 

предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие на  учениците.  

Осигурен е ресурсен учител за подпомагане на обучението на учениците със 

СОП, който осъществява ежедневна комуникация с учителите, с цел повишаване 

ефективността на педагогическите подходи за осигуряване на качествен образователен 

процес с тези деца. 

Родителите на децата със СОП са запознати с индивидуалните им образователни 

програми. Същите винаги са информирани за текущи събития и резултатите на децата 

им. 

А родителите на учениците със СОП, завършили 7 клас през 2018 г. бяха 

информирани за възможностите за продължаване на образованието на техните деца. 

На 14 - те ученици със СОП, на основание чл.81 ал.3 т.1 от Наредбата за 

приобщаващото образование е определена краткосрочна допълнителна подкрепа. 

През 2018 г. МО - хуманитарен цикъл проведе работна среща на тема „Актуални 

въпроси, свързани с приобщаващото образование и работата с деца със СОП“   

 През годината е проведен семинар с преподавателите от КОО на тема „Актуални 

въпроси, свързани с приобщаващото образование и работата с деца със СОП“ 
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 ЕПЛР  в училище  проведе  работна среща на тема „Умения за справяне с  

потенциалните проблеми в интеграцията на  деца със СОП“. Съвместно с родителите е 

проведена работна среща „Какво трябва да знаят родителите на деца със СОП“.  

 Проведена бе работна среща с преподавателите на тема „Актуални въпроси, 

свързани с приобщаващото образование  и работата  с  деца със СОП“, която бе 

ръководена от директора на ресурсен център - гр. Разград. 

  

3.5. Ученици с хронични заболявания 

Единият ученик от X клас е с диагноза „Лека умствена изостаналост. 

Генерализирано разстройство в развитието с общо заболяване. Ранен детски аутизъм. 

Нанизъм“.       

Друг ученик от Х клас има генерализирано разстройство на психичното развитие 

-  Детски аутизъм.    

Една ученичка от ІХ клас е с диагноза  „Епилепсия – генерализирани пристъпи.“ 

 Преподавателите са способни да посрещнат действителните разнообразни 

потребности на тези ученици и да им осигурят достъп и качество на образователния 

процес. 

 

 

 

6. Състояние и предизвикателства пред общата и допълнителната 

подкрепа за личностното развитие на децата и учениците. 
 

6.1. ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

Законът за предучилищното и училищното образование регламентира 

приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование и въвежда 

осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата - 

обща и допълнителна. 

Съгласно чл. 178, ал. 1 от ЗПУО, общата подкрепа за личностно развитие 

включва: 

 

Таблица 1: 

 

Форми и дейности Осигурява се от: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти 

всички институции 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на 

ЗПУО 

 само училища 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български език само детски градини 

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се 

провеждат извън редовните учебни часове 

само училища 

5. консултации по учебни предмети само училища 

6. кариерно ориентиране на учениците всички институции 

7. занимания по интереси всички институции 

8. библиотечно-информационно обслужване само училища 

9. грижа за здравето всички институции 

10. осигуряване на общежитие училища и 
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общежития 

11. поощряване с морални и материални награди всички институции 

12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение 

всички институции 

13. ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения 

всички институции 

14. логопедична работа всички институции 

 
Общата подкрепа обединява съществуващите видове образователна среда у нас – 

образователни институции, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), вкл. 

центрове за специална образователна подкрепа, общежития и други, чиято функция е да 

подпомагат вътрешната структура за разгръщане на диференцирани подходи за 

посрещане на разнообразието от образователни потребности. В детската градина и в 

училището, общата подкрепа свързва всички услуги, които представляват базисни грижи 

за физическото, психичното и социалното благополучие, както и мотивиращи и 

развиващи интересите дейности. 

В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища в община 

Разград са разработени мерки за пълноценното включване на ученици със СОП и 

хронични заболявания в училищната среда. В образователните институции са осигурени 

условия учениците да получават консултации по всички учебни предмети, включително 

и учениците в самостоятелна форма. Дейностите за обща и допълнителна подкрепа на 

всички деца и ученици, които имат необходимост от такава, се определя като 

приоритетна във всички градини и училища. За това говори интереса на педагозите към 

повишаване на квалификацията за работа с деца, имащи нужда от допълнителна 

подкрепа. 

Родителите заедно с учителите са най-сигурният ресурс за децата. Те са желан от 

училището партньор, защото имат информация и различна гледна точка за детето, а 

също така, защото за тях, както и за училището, е важно детето да се развива и да се 

чувства добре. Родителите получават, но и дават информация и опит, с които помагат на 

учителите да опознаят по-добре детето. Приоритет в образователната политика на всяко 

училището и детската градина е полагането на усилия за изграждането на отношения на 

доверие и взаимна подкрепа с родителите, както и включването им като основен 

партньор. 

 
Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва /чл. 187, ал. 1 от ЗПУО/:  

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 архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 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.  

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и 

ученици: /чл. 187, ал. 2 от ЗПУО/:  

1. със специални образователни потребности;  

2. в риск;  

3. с изявени дарби;  

4. с хронични заболявания  
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Допълнителната подкрепа се осигурява от детските градини, от училищата, от 

центровете за подкрепа за личностно развитие и специализирани обслужващи звена. /чл. 

187, ал. 4 от ЗПУО/ 
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6.1.1. Дейности на учебните заведения и общинска администрация в подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

 
Отчет на училищата в община Разград за 2016/2017 учебна година и 2017/2018 учебна година 

Таблица 2: 

Учебна 

година 

Брой 

училища 

Брой ученици, на 

които след 

извършена оценка 

на индивидуалните 

потребности е 

одобрена или 

отказана 

допълнителната 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой 

ученици 

със СОП 

с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

Брой 

ученици 

със СОП 

с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

от 

РЦПППО 

Брой 

ученици 

със СОП, 

участвали 

в 

различни 

изяви,кон

курси,съст

езания 

Брой 

ученици 

със СОП с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

по проект 

"Включва

що 

образован

ие" 

Брой 

ученици 

със СОП с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

от други 

институции 

Брой 

ресурсни 

учители на 

щат в 

училището 

Брой 

психолози 

на щат в 

училището 

Брой 

логопеди 

на щат в 

училището 

Брой 

педагогиче

ски 

съветници 

на щат в 

училището 

Осигурен 

достъп за 

хора с 

увреждания 

- 1 за "да", 

0 за "не" 

Предприети 

мерки за 

достъп на 

хора с 

увреждания 

-1 за "да", 0 

за "не" 

Нови 

кабин

ети, 

нова 

достъ

пна 

арх. 

среда 

- 1 за 

"да", 

0 за 

"не" одобрена отказана 

2016/201

7  
21 

92 2 129 84 57 16 18 8 3 2 7 10 10 6 

2017/201

8 21 72 2 136 41 56 41 19 8 4 3 7 11 12 6 

 

Бр. 

ученици 

от 

уязвими 

общности 

с осиг. 

учебници, 

разходи за 

трансп. и 

стипендии 

Целоднев

на 

организа

ция на 

учебния 

ден 

Наличие 

на 

извънклас

ни форми 

на 

обучение 

Брой 

ученици, 

обхванат

и в 

извънкла

сни 

дейности 

Бр. срещи с 

родители за 

намаляване 

на 

общностния 

натиск за 

ранни 

бракове  

Бр. 

застраше

ни от 

отпадане 

ученици, 

ползващи 

услуги на 

ментори 

Бр. 

служите

ли, 

премина

ли 

обучени

е за 

работа в 

мултику

лтурна 

среда 

Бр. 

служители 

и ученици, 

преминали 

обучение 

за 

разпознава

не на 

тормоз и 

насилие 

Брой 

ученици, 

участвал

и в 

състезан

ия, 

конкурс

и и 

олимпиа

ди 

Брой 

ученици 

на призови 

места на 

състезания

, конкурси 

и 

олимпиади 

Създаден 

екип за 

подкрепа 

в 

училище 

- 1 за 

"да", 0 за 

"не" 

Създаден 

план за 

подкрепа 

в 

училище 

- 1 за 

"да", 0 за 

"не" 

Осигурява

не на 

обща 

подкрепа 

в училище 

- 1 за "да", 

0 за "не" 

Брой форми 

за 

осигуряване 

на обща 

подкрепа в 

училище  

Брой 

ученици, 

получаващи 

обща 

подкрепа в 

училище  

Работа по 

проект 

„Учениче

ски 

практики” 

- 1 за "да", 

0 за "не" 

423 191 360 2853 34 10 23 400 3706 730 17 17 18 104 2102 2 

418 532 24 2555 28 19 16 345 3814 1027 17 17 17 110 2072 7 
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Брой 

ученици, 

включени в 

проект 

„Ученическ

и практики” 

Работ

а по 

проек

т 

„Твоя

т час” 

- 1 за 

"да", 0 

за 

"не" 

Брой 

ученици, 

включен

и в 

проект 

„Твоят 

час” 

Работа по 

други 

проекти - 1 за 

"да", 0 за 

"не"/напишет

е темата под 

таблицата 

Брой 

ученици, 

включен

и в други 

проекти 

Осигуряване 

на 

допълнителн

о обучение 

по предмети 

- 1 за "да", 0 

за "не" 

Брой 

ученици с 

осигурено 

допълнителн

о обучение 

по предмети  

Брой 

ученици, 

включени в 

консултаци

и по 

предмети  

Брой 

ученици, 

ползващи 

библиотечно

-инф. 

Обслужване 

Осигурено 

медицинск

о лице в 

училище 

Брой 

ученици, 

настанени 

в 

общежити

е 

Брой 

ученици, 

получаващ

и 

стипендии 

Брой 

ученици, 

поощрени 

с морални 

и 

материалн

и награди 

Брой 

ученици, 

включен

и в 

работата 

на ЦПРЛ  

9 55 2697 12 665 13 429 2018 3167 21 177 722 1297 561 

164 17 2915 12 570 14 293 1973 3245 21 184 882 1313 615 
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Дейности от общата подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 на 

ЗПУО, които изискват общинско координиране: 

 кариерно ориентиране 

Кариерното ориентиране на учениците на общинско ниво през 2017 г. се 

осъществяваше приоритетно от Центъра за кариерно ориентиране – Разград. Той 

стартира своето продължение през месец февруари 2016  година, след успешното 

приключване на проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното 

образование“, изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г., с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския социален фонд. Проектът „Система за кариерно ориентиране в 

училищното образование” BG05M2OP001-2.001 се изпълнява от МОН за периода 

2016-2017 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование 

за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове и приключи на 31.12.2017 г.  

Поради прекратяване дейността на Център за кариерно ориентиране – Разград, 

със Заповед № 75/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград във връзка с  Решение № 479 

по Протокол № 35 от проведено заседание на 21.12.2017 г. на Общински съвет -  Разград 

е променена чрез допълване дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – 

Център за ученическо, техническо и научно творчество, както следва:  Център за 

подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно 

творчество (ЦУТНТ) да осъществява дейност за развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на науките и технологиите и кариерно 

ориентиране и консултиране, считано от 01.01.2018 г. Финансирането по издръжката на 

дейността за кариерното ориентиране и консултиране в ЦПЛР – ЦУТНТ – Разград се 

осигурява от Министерството на образованието и науката и от Община Разград. 

Община Разград осигурява устойчивост на дейностите по приключилия проект и 

ангажимента за съдействие и подкрепа професионалното ориентиране на заявилите 

желание за това други общини на област Разград.  

През 2017 г. във всички училища на територията на град Разград и в ОУ „Отец 

Паисий“, с. Дянково са осъществени обучения по основните раздели на Програмата за 

кариерно ориентиране, насочени към:            

   - Осъзнаване на възможностите; 

  - Самоосъзнаване;           

  - Учене за вземане на решение;                 

  - Учене за осъществяване на преход.                           

През 2018 г. са осъществени следните дейности за кариерно ориентиране и 

консултиране: 

1. Предоставяне на услуги по кариерно ориентиране и консултиране на учениците 

за улесняване на избора им на професия:  

- индивидуална и групова работа с учениците от всички степени на училищното 

образование, включваща подобряване тяхната мотивацията за учене, за професионална 

реализация и кариерно развитие и търсене на работа; 

-предоставяне на актуална информация за организацията и съдържанието на 

средното и висшето образование, характеристиките на профилите, професиите и 

специалностите, които се изучават в училищната система, динамиката и потребностите 

на пазара на труда; 

- организиране форуми по кариерно ориентиране, дни на кариерата и други 

събития на училищно, общинско и областно равнище; 
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- работа по теми от Програма за кариерно ориентиране , провеждане на дискусии 

върху тематични филми, изпълнение на интерактивни упражнения, работа с 

Националния портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg); 

- консултиране на ученици относно разкриване на техните интереси, нагласи и 

мотивация за избора на образование и професия,подкрепа за вземане на решения, 

решаване на външни и вътрешни конфликти и др. ; 

- посредничество между ученици, училище и бизнес по проблемите на кариерното 

ориентиране. 

2. Кариерно ориентиране и консултиране на ученици в риск. 

3. Информиране на родителите за възможностите за продължаване на 

образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със 

специални образователни потребности след VII и X клас. 

Броят на  учениците, на които са предоставени услуги по кариерно ориентиране е 

общо 1596 (само за Община Разград  - 1219). 

В училищата са  проведени родителски срещи за запознаване с нормативната 

уредба, държавния план-прием в средните училища и възможностите за избор на 

професия и дейности по кариерно консултиране с участието на родители. 

Дейностите, които професионалните и профилираните гимназии са  осъществили 

през 2018 г. са: 

* Родителски срещи на завършващи, на които присъстват работодатели - 

Партньорска програма с КНСБ „Моето първо работно място“; 

* Лекции от кариерен център в 8,9,10,11 клас; 

* Запознаване на зрелостници с платформата за кариерно ориентиране; 

* Срещи и състезания с представители от ВУЗ; 

* Отворени врати организирани от училището/за ученици и родители/ и от местни 

фирми; 

*Участие в панорамата на средното образование; 

* Участия на учениците в състезания  по професията на училищно и регионално 

ниво; 

* Провеждане на производствена практика в реална работна среда. 

Професионалните гимназии са сключили рамкови договори с фирми от региона за 

работа на ученици на реални работни места. 

         За кариерното развитие на учениците, съвместно с РУО - Разград всяка година се 

организира и провежда форум „Панорама на средното образование“.                           

Кариерното ориентиране на учениците със СОП  се извършва от Регионалният 

център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЕПЛРДУСОП). 

 

 осигуряване на общежитие  
За осигуряване на общежитие на учениците от областта в гр. Разград функционира 

ЦПЛР - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ, гр. Разград с капацитет 500 места. В 

Общежитието се настаняват ученици от 5. до 12. клас, които продължават 

образованието си в гр. Разград. Осъществява следните дейности: подпомага 

интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната адаптация на 

учениците; подпомага професионалната насоченост и придобиването на 

компетентности, необходими за успешна реализация; подпомага формирането на 

нагласи и мотивация за учене; формира отношения на толерантност и уважение; 

подпомага познаването на националните културни ценности; осъществява 

консултативна дейност с ученици по различни учебни дисциплини; организира 

колективни и индивидуални форми на изява на учениците; участва в регионални и 

национални инициативи. 
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 Към 01.12.2017 г. в него са настанени 275 ученици от 6-ти до 12-ти клас. Към 

01.12.2018 г. в ЦПЛР - УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ, гр. Разград има в 11 групи 283 

ученици, продължаващи образованието си в гр. Разград.  

 

 грижа за здравето  
 В изпълнение на социалната и здравната си политика, насочена към децата и 

учениците – профилактика и диагностика на често срещани заболявания в ранна детска 

възраст, промоция на здравето, осигуряване на медицински специалисти и оборудване 

на здравни кабинети в училища и детски градини през 2017 г., Община Разград е 

осигурила 17 училища и 21 детски градини с медицинско лице в 38 здравни кабинети в 

образователните институции. 

 Във връзка с повишаване информираността на децата и придобиване на знания  и 

умения на учениците за здравословно хранене; здравословен начин на живот; 

здравословна жизнена среда и предпазване от инфекциозни заболявания са изнесени 

здравни беседи и презентации в детските заведения и  училищата пред децата от 3 – 7 

год. възраст и учениците от 1 до 12 клас на теми:                                                                      

1.Здравословно хранене – 19 беседи, аудитория – 508 ученици; презентации - 2 -

Аудитория – 44 ученика; 

2. Профилактика на заразните заболявания: Здравни беседи - 12  

Аудитория-280 ученици; Здравни кътове и табла -3; презентации–1 аудитория-30 

ученици; 

3. Профилактика на зависимостите:Презентации -12;Аудитория – 530 ученици 

4. Профилактика и лечение на полово предавани заболявания, СПИН/ХИВ 

инфекции: Здравни беседи – 8; Аудитория – 202 ученици; Презентации – 26  

Аудитория – 484 ученици; 

5. Профилактика на водния травматизъм: Здравни беседи – 11; Аудитория -256; 

Презентации -123 – Аудитория -2849 ученици.  

 Към 31.12.2018 г. в Община Разград има разкрити и действащи здравни кабинети в  

16 училища и 19 детски градини. Общо 34 квалифицирани медицински специалисти  

осигуряват медицинското обезпечаване на децата и учениците. Тяхната дейност е 

насочена предимно към оказване на първа медицинска помощ при спешни случаи, до 

пристигане на екип от Центъра за спешна медицинска помощ, както и профилактика и 

промоция на здравето, повишаване на знанията и уменията на децата и учениците за 

здравословно хранене, здравословен начин на живот, здравословна жизнена среда, 

превенция  на заразните заболявания. Придобиване на знания за половото възпитание и  

безрисково сексуално поведение, както и пораженията на психоактивните вещества 

върху здравето. 

 През 2018 г. медицинските специалисти са извършили следните промоционални и 

профилактични дейности: 

1. Проведени профилактични дейности, свързани  с  ограничаване  

разпростространението на заразните заболявания: 

Изнесени здравни беседи  пред  деца и ученици :   

 24 здравни беседи, аудитория - 925  ученици 

2. Изнесени здравни беседи за здравословно хранене и  здравословен начин на живот: 

 40 здравни беседи, аудитория - 2085 ученици и деца. 

3. Изнесени здравни беседи и презентации за полово възпитание на подрастващите и 

СПИ /сексуално предавани инфекции/: 

 12 презентации и здравни беседи - аудитория  588 ученици от 10, 11 и 12 класове 

4. Изнесени здравни беседи за вредата от тютюнопушенето, алкохола и енергийните 

напитки: 
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 14 презентации и беседи, аудитория 682 ученици; 

5. Изнесени здравни беседи и презентации на теми, свързани с разпространение, 

превенция и профилактика на ХИВ/СПИН: 

 11 презентации - 747 ученици; 

6. Профилактика на Остри вирусни инфекции /ОВИ/ и ГРИП : 

 24 презентации и здравни беседи, аудитория - 1045 ученици и деца. 

Хранене  

Храненето на децата в общинските детски градини се осъществява на основание 

сключени договори между Община Разград и фирми. Организацията на училищното 

хранене е в правомощията на училищните ръководства. С цел подобряване на 

качеството и разнообразието на храната общински детски градини и училища участват в 

проектите на Държавен фонд „Земеделие“ – схема „Училищен плод“ и схема 

„Училищно мляко“.  

 

 логопедична работа  
Логопедичната работа се осъществява от логопеди от Ресурсен център – за 

децата и учениците със СОП, логопеди на щат в училища, както и от логопед към 

ЦПЛР – ЦУТНТ, гр. Разград, който оказва логопедична подкрепа на деца с говорни 

нарушения в общинските детски градини. 

  Във връзка с организиране в училищата и детските градини на логопедична 

работа като част от дейностите за целите на превенцията на обучителните затруднения 

(чл. 21 от Наредба за приобщаващото образование) през учебната 2016/2017 г. от 

логопед към ЦПЛР-ЦУТНТ са обследвани 292 деца. 

От тях без езиково-говорни нарушения - 198 

С комуникативни нарушения – 94 

с Мономорфна дислалия - 62 

с Полиморфна дислалия – 24  

със Заекване - 2                                                                                               

с Общо недоразвитие на речта – 2 

с Умствена изостаналост – 3 

с Детска церебрална парализа – 1 

Група, с която се е работило през годината – 57 деца по утвърден график  на логопеда и 

уч. план за корекционно-обучителна дейност.  

Резултатите от проведената корекционно-възпитателна работа са следните: 

с коригирана реч - 37 

с подобрено речево развитие – 20. 

Брой детски градини, предлагащи логопедична помощ – 10  в гр. Разград по график. 

Обследвани от логопед през 2018 г. са 240 деца от 4 до 6-годишна възраст, от които са 

обхванати 67 деца от 10 детски градини на територията на град Разград, разпределени в 

постоянно-действащи групи към ЦПЛР-ЦУТНТ. 

 

 поощряване с морални и материални награди  
 Община Разград стимулира и подкрепя морално и материално  творческите изяви 

на даровити наши деца чрез приеманите ежегодно от Общински съвет - Разград Мерки 

за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на 

Община Разград, като наградата за талантливи и даровити деца се е превърнала в 

традиция, с увеличаващ се брой на отличените с всяка година. През 2015 г. е предоставен 

еднократен финансов стимул на 33 деца с изявени дарби, за 2016 година – на 51 деца, за 

2017 г. – 56, а за 2018 г. техният брой е 79, като размерът на изразходваните средства е 

15 000 лв. През 2017 г. пет деца са получили едногодишна стипендия по Програмата на 
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мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища на 

Министерски съвет. През 2018 г. техният брой е 11 с размер на финансирането 7 965 лв.  

        Община Разград стимулира и подкрепя младежите и с учредените награди 

„Отличник на випуска” и „Студент на годината”. През 2018 г. са наградени 28 ученици 

и 1 студент на стойност 14 790 лв. 

       И тази година, на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на 

славянската писменост, кметът на Община Разград д-р Валентин Василев връчи на 

официална церемония  плакети на 132 зрелостници за отличен успех и на 7 финалисти 

във Втория литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев. 

        За първи път през 2015 г. Общински съвет - Разград учреди награда „Студент на 

годината” за отличен успех с цел стимулиране на студентите в нашия град, която се 

връчи  на студента, отговарящ на необходимите изисквания, и през 2018 година. 

 

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните 

затруднения  
Общата подкрепа, която се оказва в детските градини и училищата за 

предотвратяване отпадането на подлежащите на задължително предучилищно и 

училищно образование деца и ученици, отговаря преди всичко на нуждата от превенция 

и навременно разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците. Тя включва 

и всички онези допълнителни дейности, които помагат на децата и учениците да се 

развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително обучение, превенция на 

психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, училищна политика за 

позитивна дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране, занимания 

по интереси за развитие на способностите и компетенциите и други, които се 

изпълняват от помагащи и допълнителни специалисти в детската градина, в училището 

и в ЦПЛР, както и от неспециализиран персонал. В детската градина, общата 

подкрепа е насочена към ранно разпознаване на рискове в развитието на детето, 

които могат да създадат предпоставки за трудности в ученето му в училище. Вече има 

утвърдени методически инструменти, които ще бъдат в помощ на учителите и 

специалистите, както и програми за превенция и развитие на езикови, когнитивни, 

емоционални и социални компетентности на децата от най-ранна възраст. 

 

 квалификацията на педагогическите специалисти в училищата, детските 

градини и центровете за подкрепа за личностно развитие е важно условие да стане 

обучението на децата по-добро и съизмеримо с европейските стандарти. 

 Политиката на Община Разград в областта на образованието е да се повишат 

резултатите от управленската и образователно-възпитателната работа в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование чрез надграждане на знанията, 

уменията и компетентностите на педагогическите кадри в контекста на учението през 

целия живот.  

В тази връзка през 2017 г., с цел повишаване квалификацията и обогатяване на 

професионалния опит на   учителите и директорите от община Разград са организирани: 

 Обучение от Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ - София за 

възможностите за участие по европейски образователни проекти по Програма 

„Еразъм”.   

 Обучение с експерти и служители от РУО – Разград, директори, 

счетоводители, служители в системата на образованието в Община Разград относно 

прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки и промени в 

ДОС на обща стойност 821,37 лв. 

 Участие в национален образователен форум „Образованието през 2018 г. – 
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приоритети и финансиране“. 

 Обучение за финансисти и счетоводители относно амортизации в 

бюджетните организации. 

 Семинар-консултация за финансисти и счетоводители на тема 

„Практически насоки за начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни 

активи от бюджетните организации. Годишно счетоводно приключване за 2017 г. в 

бюджетните организации”. 

 Обучение за финансисти и счетоводители „Подготовка на общински 

бюджет 2018“. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от 

специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации. 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от 

обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от МОН. 

Обученията съответстват на държавните нормативни изисквания за повишаване на 

квалификацията на педагогическите специалисти и се провеждат по утвърдени 

програми. Обучението се базира на научна и учебно-методическа литература, както и на 

иновативни практики и доказан опит на международни партньори и колеги от 

образователната общност. Системата за повишаване на квалификация е в постоянен 

режим на развитие и е насочена към бъдещето. 

Обученията: 

 предлагат методология за решаване на актуални проблеми в текущата работа; 

 компенсират недостига на научно–методическа и учебно-методическа 

литература по определена тема; 

 задействат процесите на личностно саморазвитие и професионално 

самоусъвършенстване; 

 насочват обучаемите към индивидуална самостоятелна и групово-проектна 

дейност; 

 стимулират формиране и актуализиране на професионален мироглед и 

убеждения; 

 обуславят обратна връзка и идеи от страна на обучаемите. 

         Системата за обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите кадри 

е основен източник на получаване за педагозите и управленските кадри на нова 

информация, нови знания и нови навици. 

         На 04.10.2018 г. Министерството на образованието и науката стартира 

изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите 

специалисти“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Конкретен бенефициент на проекта е Министерство 

на образованието и науката. Регионалните управления на образованието, училищата и 

детските градини от община Разград участват в техническото и финансово изпълнение 

на проектните дейности. Проектът ще се изпълнява през три учебни години – 2018/2019 

год., 2019/2020 год. и 2020/2021 год. Квалификационната програма е насочена към 

всички, работещи в системата на предучилищното и училищното образование и обхваща 

цялата страна. Всеки педагогически специалист може да заяви желанието си за 

включване в обучение за повишаване на квалификацията му, чрез регистрация в 

информационната система. 

          С цел повишаване мотивацията на учители и директори и обогатяване на техния 

професионален опит и умения, с помощта на Община Разград се организира през 2018 

г.: 

 Обсъждане с експерти и служители от РУО – Разград, директори и служители в 

системата на образованието в Община Разград предстоящата Стратегия за 
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възпитателна работа в училище. 

 Участие в среща – дискусия по програма „С поглед в бъдещето – училището има 

смисъл“ на Центъра за приобщаващо образование.  

 Участие на служители от отдел „Образование“ в обучение по проект по 

Оперативна програма „Добро управление“. 

 Участие на учители от всички общински детски градини в обучение за прилагане 

на скрининг тест за деца на възраст от три години до три години и шест месеца за 

идентифициране на риск от обучителни затруднения. 

 Обучения за финансисти и счетоводители.  

За повишаване квалификацията на учителите и тяхното кариерно развитие се 

организират и други вътрешноучилищни и извънучилищни квалификации на регионално 

и национално ниво. 

    В детските градини и училищата на община Разград вътрешноквалификационната 

дейност се осъществява в методически обединения – обсъждане на уроци, организиране 

на училищни мероприятия, организиране на държавни квалификационни изпити. 

С всички ресурсни учители са проведени обучения и дискусии съвместно с РЦПППО 

и обучителни организации на различна тематика: 

- Тренинг-семинар „Работа с деца за подобряване на паметта и повишаване на 

концентрацията и вниманието”; 

- „Интегриране на деца с емоционални проблеми“; 

- „Игрите - съвременни предизвикателства“;   

- „Игрите с пръсти- средство за положителни емоции и удовлетвореност“ 

  Проведена е открита практика за формиране на позитивни отношения и умения за 

преодоляване на агресията чрез музикални и подвижни игри - „Който пее, зло не мисли“. 

  Проведена е вътрешно-квалификационна дейност за оценяване на ученици със СОП: 

- Тренинг-семинар „Работа  с деца за подобряване на паметта и повишаване на 

концентрацията и вниманието”; 

- Обучение: „Игрови и арт-техники за работа в детска група”; 

- Вътрешно – квалификационна дейност „Био-психо-социалния модел на 

функционира- нето, представен от проф. Махфред Претис”; 

- Вътрешно – квалификационна дейност „Работа с ученици със СОП”; 

- Вътрешно – квалификационна дейност „Създаване и поддържане култура на 

толерант- ност”. 

  През 2018 година са проведени и следните обучения на педагогически специалисти 

за работа с деца и ученици със специални образователни потребности: 

- Обучение: ,,Ефективни практики за привличане и сътрудничество с родителите на 

деца със специални образователни потребности”; 

- Обучение: „Основи на приобщаващо образование и подходи за обучението на 

педагогически специалисти”; 

- Обучение: „Интерактивни техники за обучение на педагогически специалисти и 

дизайн на обучителна сесия”; 

- Обучение: „Супервизия и интервизия в системата на предучилищното и училищно 

образование”; 

- Обучение: „Управление на приобщаващото образование”; 

- Обучение на учители в предучилищното образование за провеждане на ранно 

оценяване със скрининг тест на деца от 3 години до 3 години и 6 месеца по проект 

„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ – юни, юли 2018 година в град Велико 

Търново; 

- Обучение на тема: „Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца 

със затруднения и СОП в предучилищното и училищно образование"; 
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- Обучение - „Работа със задължителната документация по Наредбата за 

приобщаващо образование“ от Институт за Човешки ресурси“ – София. 

         През учебната 2017/2018 се създадоха необходимите условия за повишаване на 

квалификацията на работещите и в ЦПЛР-ЦРД учители и преподаватели, като  един от 

преподавателите придоби  магистърска  степен, а един е в процес на придобиване на 

такава .  

Всички учители без един преминаха квалификационна форма на обучение на тема: 

„Мотивация, дисциплина,внимание – как да завладеем класа /групата/, да задържим 

вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами” /16 часа/. Старши 

учителят по танци  участва  в Международен семинар за мажоретки /16 часа/ „Certificates 

for completing the course in majorettes sport. Директорът на ЦРД и трима старши учители 

участваха в квалификационен семинар на тема „Ролята на лидерството за повишаване 

качеството на учебно-възпитателния процес”, организиран от СБУ и ДИУУ. Старши 

учителят по информационни технологиии и учителят по изобразително изкуство  

осъществиха вътрешна квалифкация – педагогическа практика между школата по 

„Дигитално изкуство” и школата по изобразително изкуство на тема: „Приказна Коледа 

чрез компютърно рисуване и рисуване с различни художествени техники и похвати“. 

Тримата старши учители и един учител се включиха в обучението по Проект ВG 05 

M20P001 – 2.010 – 0001 „Квалификация за професионално развитие за педагогическите 

специалисти“ на тема „Иновативни стратегии и подход за усъвършенстване на 

образователния процес” – /16 часа/. Директорът и старши учителят по музика взеха 

участие в дискусионен форум на тема „Семейството като ценност. Проблеми и 

тенденции пред съвременното семейство”, организиран от Областна администрация 

Разград. 

Община Разград осъществява успешно взаимодействие с фондация „Заедно в час”, 

която предоставя възможност на училища и професионални гимназии да привлекат 

млади хора с лидерски качества, които имат предизвикателството чрез учителската 

професия да мотивират за постигане на високи образователни цели и за реализиране 

интелектуалния потенциал, дарби и възможности на всеки ученик . По програма „Заедно 

в час” работиха 4 млади учители: в ПТГ „Ш. Петьофи” - 2 и в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий”, с. Ясеновец - 2. 

Като инструмент за стимулиране на директори и учители и популяризиране на 

положителни практики и модели в образованието в Община Разград е учредена награда  

„Учител на годината“  и награда „Директор на годината“. С тях ежегодно се отличават 

учители и директори на детски градини и училища като оценка за техните значими 

заслуги. Наградите дават добра възможност за популяризирането на добрите практики и 

за доразвиване и обогатяване прилагането на добри управленски модели. 

Мотивирането на заетите в системата на образованието се постига чрез прилагане 

на система от мерки, каквито са осигурените: достъп до квалификация, удобства на 

работното място, улеснено придвижване към работното място, грижа и внимание за 

здравето на всеки човек.  

За осигуряване равен достъп до качествено образование за всички деца в 

задължителна предучилищна и училищна възраст през 2017 и 2018 година са 

осъществени следните дейности:  

- За всички ученици, които са от населени места, в които няма училище или 

съответния вид професионална подготовка, като и за децата от детските градини – 

поставени при същите условия – без детска градина в населеното място, където живеят, е 

осигурен транспорт до училище, гимназия или детска градина, в съответствие с 

нормативните изисквания на Министерство на образованието и науката;   

- обезпечаване с познавателни книжки, учебни помагала и учебници на децата в 
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подготвителните групи в детските градини и на учениците от І до VІІ клас в общинските 

училища; 

 - осигуряване на условия за активно спортуване и възпитаване на позитивно 

отношение към спорта и грижата за здравето и участие в събитията от спортния календар 

на Община Разград  - редица международни спортни състезания, домакинства на 

национални състезания, Общински ученически игри, състезания, турнири, спортни 

празници и спортни предизвикателства;  

- подобрена е и е модернизирана материално-техническата база чрез извършване на 

ремонтни дейности по сградния фонд на училищата и детските градини в община 

Разград; 

През 2017 г. ремонтни дейности са извършени в: 

• 8 общински детски градини в селата (ремонт на покрив, освежаване на занимални 

и коридори); 

•  общински училища (освежени и ремонтирани класни стаи и коридори, санитарни 

помещения, стълбища, парапети); 

• ОУ „Васил Левски“ – изграждане на ново вътрешно пространство по проект на 

фондация „Америка за България“; 

• ОУ „Отец Паисий“, с. Дянково (подмяна на стара с нова отоплителна 

инсталация); 

• ПГТС „Хр. Смирненски“, гр. Разград по НП „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА 

АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ“, Модул „Създаване на 

достъпна архитектурна среда“; 

• ПГХТБТ „Мария Кюри“, гр. Разград (подмяна на входна врата); 

• ЦПЛР -Ученическо общежитие (Ремонт на отоплителна инсталация, смяна на 

котли; 

• ЦПЛР – ЦУТНТ - подменени прозорци и основен ремонт на два кабинета.  

 През 2018 г. са извършени ремонтни дейности в 13 общински детски градини на 

обща стойност 17 373 лева. Извършен е основен ремонт на новата сграда на 

профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград, а 

в старата сграда на  СУ „Христо Ботев“, гр. Разград са освежени и ремонтирани класни 

стаи и коридори, санитарни помещения, стълбища, парапети. 

- участие на всички училища в приетите национални програми за развитие на 

средното образование, които осигуряват допълнително финансиране на политики и 

мерки за равен достъп до качествено образование; 

През 2017 г.в  НП „С грижа за всеки ученик”, НП „На училище без отсъствия”, 

модул „Без свободен час“, Национална програма „Информационни и комуникационни 

технологии (ИКТ) в училище” и др. 

През 2018 година детските градини и училищата на територията на общината 

участваха в приетите национални програми за развитие на средното образование, както 

следва: Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование" 

(7 ДГ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец ); Национална програма 

„Ученически олимпиади и състезания":  Модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади“ (4 общински училища и НПТГ „Шандор 

Петьофи"); Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда": 

Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по 

природни науки“ (всички 21 училища), Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“ 

(ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград; ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“, гр. Разград; ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец); Национална програма „С грижа за всеки 

ученик", Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния 

етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по 
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общообразователна подготовка" (ОУ „Св. св. Кирил и Методий", СУ „Хр. Ботев"); 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“, Дейност 2. Закупуване на 

интерактивно мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от 

системата на предучилищното образование (4 ДГ). 

- Осигурен е достъп на всяко дете и ученик до качествени информационно-

комуникативни технологии,  достъп до интернет за улесняване на образователно-

възпитателния процес. Оборудвани са компютърни кабинети с ИК технологии - рутери, 

принтери, интерактивни дъски, лаптопи, таблети, мултимедийни проектори и др., които 

подпомагат педагозите в процеса на обучение, дават възможност за прилагане на 

интерактивни методи в обучението и правят учебния материал интересен, забавен и 

лесно достъпен най-вече за децата, чиито майчин език е различен от българския и срещат 

обучителни трудности.  

 

Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно 

развитие. 

Осигуряването на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците със специални образователни потребности и хронични заболявания и 

успешното им интегриране с подкрепата на ресурсни учители и други педагогически 

специалисти се осъществява от детските градини, училищата, центровете за подкрепа за 

личностно развитие, РУО на МОН и Регионалния център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование (РЦПППО), с подкрепата на общината чрез изпълнението 

на дейности, заложени в Годишния план  за изпълнение на общинската стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в системата на предучилищното 

и училищното образование. През 2017 г. бе приета Общинска стратегия за подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците в община Разград /2017-2018 г./ и  

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците в община Разград за 2017 г. и 2018 г. в изпълнение на Областната стратегия 

за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Разград. 

Единствен за област Разград, в град Разград осъществява дейността си 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 

(РЦПППО, в който се предлагат дейности, свързани с организационно и/или 

методическо подпомагане, квалификацията на педагогическите специалисти и с 

провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование. 

 През 2017 г. РЦПППО – Разград оказва допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на 64 деца и ученици със специални образователни потребности в община 

Разград, както следва: 
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 17 деца 47 ученици 

  

 Тези деца и ученици се обучават съвместно със своите връстници, съответно в:  

 8 детски градини; 

 4 основни училища; 

 1 средно училище; 

 1 спортно училище; 

 3 професионални гимназии. 

Изграден е функциониращ Регионален екип за подкрепа за личностно развитие, 

извършващ оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата 

и учениците. 

 За 2017 година: на 15 деца и ученици е извършена оценка на индивидуалните 

потребности е одобрена допълнителната подкрепа от РЕПЛРДУСОП. Една ученичка е 

насочена за оценка от училищен екип в рамките на проект „Подкрепа за равен достъп и 

личностно развитие”. 

Брой деца със СОП, за които се отлага обучението в 1 клас – 3 деца. 

  С цел продължаване на учениците със завършен VII клас с удостоверение за 

завършен клас в училище по чл. 142, ал. 3, т. 2 от закона и с оглед гарантиране на 

правото на образование Регионалният екип изготви мотивирано становище за насочване 

на съответните ученици в подходящ профил, съответно професия и специалност, 

съобразен с индивидуалните им особености, потребности и възможности и с държавния 

план-прием за областта – 4 ученици от община Разград. 

   За допълнителната подкрепа на учениците в община Разград РЦПППО – Разград 

след направени заявки от директорите на съответните детски градини и училища е 

осигурил следните специалисти: 

- 6 ресурсни учители; 

- 3 психолози; 

- 2 логопеди, 

В началото на всяка учебна година директорите на училищата и детските градина 

на територията на община Разград подават заявка за осигуряване на нужните им 

специалисти за децата и учениците със СОП. На всички деца и ученици са осигурени 

нужните специалисти. За всяко дете/ученик има създаден екип, който реализира 

допълнителната подкрепа. В началото на учебната година е направена оценка на всяко 
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дете/ученик от екипа и е изготвен план за допълнителна подкрепа, който се изпълнява. 

В рамките на календарната 2018 година влизат две учебни: за съответния период 

на 2018 г. специалистите на Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование оказват допълнителна подкрепа на:  
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15 деца 37 ученици 

 

Тези деца и ученици през 2018 г. са се обучавали съответно в: 

 9 детски градини; 

 4 основни училища; 

 1 средно училище; 

 1 спортно училище; 

 3 професионални гимназии. 

Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със 

специални образователни потребности /РЕПЛРДУСОП/ по чл. 190 от ЗПУО към 

Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование осъществява 

следните дейности: 

1. Оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и 

учениците. 

2. Отлагане от задължително обучение в I клас деца със специални образователни 

потребности. 

Със заповед на директора на регионалния център е сформиран РЕПЛРДУСОП, 

който изввършва оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на 

децата и учениците.  

За 2018 година: На 8 деца и ученици е извършена оценка на индивидуалните 

потребности и е одобрена допълнителната подкрепа от РЕПЛРДУСОП.  

Брой деца със СОП, за които се отлага обучението в 1 клас – 2 деца. 

- Участие на ученици със СОП в мероприятия, изложби, конкурси, спортни 

изяви и др., наравно със своите съученици. 

Дейности: 

1. Организиране на инициативи и мероприятия, в които могат да 

участват ученици със СОП. 

Децата и учениците със СОП от община Разград участват в мероприятия, 

изложби, конкурси, спортни изяви и други заедно със съучениците си според своите 

възможности. 
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Преди великденските празници бе проведена „Великденска работилничка”, в която 

се включиха освен деца на допълнителна подкрепа, работещи със специалистите от 

регионалния център и деца от училищата, работили по проект. Децата се забавляваха 

като учеха и оцветяваха яйца. В съседния кабинет родителите под вещото ръководство 

на психолозите направиха училище за родители. Събитието бе отразено в медиите. 

В националната библиотечна седмица се включиха и децата със СОП, които 

подпомагаме. Те рисуваха своя любим приказен герой и след това бе направена изложба 

в регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – детски отдел. Творбите бяха оценени от 

компетентно жюри.  

Моника Христова Божанова – IX клас от ПГИ „Р. Шуман” гр. Разград подкрепяна 

от своята ресурсна учителка участва в Национален ученически празник „За хляба наш”, 

категория „Рецептите на баба”, национално ниво и зае I място. 

Емир Кадир Фикри – VIII клас от СУ „Христо Ботев” гр. Разград е участвал в 

Държавен личен шампионат по бокс за ученици в Габрово, национално ниво – не е 

класиран. 

Учениците от ОУ „Отец Паисий“ – гр. Разград вземат активно участие в 

провежданите класови и общоучилищни мероприятия: свързани с празниците и 

българските обичаи, посещения на театрални постановки и кинопрожекции наравно със 

своите съученици. За Коледното тържество в училище бе организирана изложба на 

детско творчество на ученици със СОП. 

Родителите на 16 ученици в седми клас са информирани за възможностите за 

продължаване на образованието и за придобиване на професионална квалификация след 

VII  клас. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 145, ал. 6 от Закона за предучилищното и 

училищното образование с цел продължаване на учениците със завършен VII клас с 

удостоверение за завършен клас в училище по чл. 142, ал. 3, т. 2 от закона и с оглед 

гарантиране на правото на образование Регионалният екип изготви мотивирано 

становище за насочване на съответните ученици в подходящ профил, съответно 

професия и специалност, съобразен с индивидуалните им особености, потребности и 

възможности и с държавния план-прием за областта – 16 ученици от община Разград. 

Консултирани са и родителите на ученици, завършващи Х клас, относно 

възможностите им за продължаване на образованието на децата им. 

Две училища на община Разград осъществяват през 2017 г. 2018 г. подкрепа за 

равен достъп и личностно развитие на деца със СОП в училищата по проект „Подкрепа 

за равен достъп и личностно развитие ”. 

ОУ „Ив. С. Тургенев“, гр. Разград - постигнати са заложените цели. Специалистите, 

включени в екипа, са оказали необходимата подкрепа на учениците със СОП, за да се 

постигне успешното им приобщаване към училищната среда и да се развие чувството им 

за принадлежност към училищната общност. Екипът е оказал допълнителна подкрепа на 

учениците със СОП с цел развиване на социалните им умения; подобряване на 

взаимоотношенията им със съучениците; адаптиране към училищния колектив; участие в 

групови занимание с останалите ученици. 

ОУ „Н. Икономов“ - От 16 ученици, включени в проект „Подкрепа за равен достъп 

и личностно развитие”,  частично  постигат ДОС –  6 ученици,  не постигат ДОС – 6 

ученици, 4 ученици постигат ДОС и се оценяват с качествен и количествен показател. На 

всички ученици е направена функционална  оценка на знанията, уменията, 

компетенциите и напредъка им в развитието - в началото  на учебната 2017 – 2018 

година. Резултатите  от обучението показаха  развитие на когнитивните процеси, 

напредък в езиково – говорното развитие и комуникативните умения на учениците. 
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Подобрени са математическите умения /сметни операции/, получени са знания за 

геометричните фигури – чертане, измерване. Обогатен тематично речников запас.  

Формирани са умения за рязане с ножици, лепене и спазване на ориентири. 

Използват технически средства. Имат добри умения за боравене с някои от основните 

възможности на компютъра, които  разширяват кръгозора и им вдъхват увереност. 

Постигнати са резултати във всички области, заложени в индивидуалните учебни 

програми на всеки ученик – самообслужване, общо моторно развитие, езиково-говорно 

развитие и комуникативни умения, когнитивни умения, емоции и поведение, социални 

умения и учебна дейност. За учениците, които не постигат ДОС по учебните предмети се 

прилагат  игри с образователни дидактични материали и компютърни образователни 

програми. Присъствието на родителите в училище допълнително подпомага активното  

включване на учениците  със специални образователни потребности в извънкласни и 

извънучилищни мероприятия, мотивира ги за  учебна дейност и приобщаване към 

училищната общност. 

 

Развитие на социалните услуги за деца и ученици с увреждания – Дневни центрове 

за деца с увреждания, Центрове за социална интеграция и рехабилитация и др. 

 

Дейности: 

 

1. Рехабилитация, социализация, психологическо консултиране на деца и ученици с 

увреждания и техните семейства  в Дневен център за деца с увреждания-Разград; 

С цел предотвратяване изоставането на децата с увреждания и настаняването им в 

специализирани институции, през 2017 г. услугата е предоставяна на 29 деца. Проведени 

са консултации от психолог, логопед, педагог, рехабилитационни дейности и осигурена 

подкрепа на 29 деца с увреждания и техните семейства. 

В ДГ и училищата е създаден 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.Създадени са  условия за придобиване на знания и умения 

за равен старт в училище и преодоляване на социалното изключване. 

Предоставя се индивидуална педагогическа подкрепа за децата с увреждания. 

2. Осигуряване на среда за развитие на деца и младежи с увреждания, лишени от 

родителска грижа  в ЦНСТДМУ. 

 През 2017 г. е предоставена сигурна и защитена среда за децата и младежите с 

увреждания, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната 

среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможност за пълноценно развитие и 

социално включване. Осигурена резидентна грижа за общо 23 деца и младежи, от които 

11 /единадесет/ деца и 12 /дванадесет/ младежи с увреждания, които не могат да бъдат 

изведени в семейна среда. 

3. Извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и 

професионално обучение, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за 

социално включване на деца с увреждания в ЦСРИ „Емилиян”, гр. Разград. 

 Видовете дейности, предоставяни в Център за социална рехабилитация и интеграция 

„Емилиян“, гр. Разград за 2017 г. са: 

  • Дейности по социална рехабилитация на деца и родители: 

1. Всичко преминали случай – 76; 

2. Изготвени доклади за динамика на развитие до Отдел „Закрила на детето“ – 

Разград – 170; 

3. Проведени предварителни срещи със семействата на кандидат-потребители на 

социалната услуга – 65; 
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4. Провеждане на първа консултативна среща с новопостъпил потребител, с оглед 

запознаване с организацията, реда и правилата в ЦСРИ „Емилиян“, както и с 

нагласите на семейството към социалната услуга и конкретните особености на 

случая – 57; 

5. Проведени консултации – общо 890; 

6. Консултативна работа с родители на деца с увреждания – 672; 

7. По дейности за подкрепа: 

- Специалист социални дейности – 131 индивидуални и 76 групови занятия; 

- Психолог - 189 индивидуални и 125 групови консултации; 

- Логопед – 662 индивидуални и 262 групови занятия; 

- Рехабилитатор – 506 индивидуални и 252 групови рехабилитации; 

- Възпитател /работа в зала/ - 675 индивидуални и 195 групови занятия; 

- Възпитател /приложни дейности/ - 563 индивидуални и 369 групови занятия; 

- Общо моторни занятия и релационни – 52; 

- Обследване и диагностика на 30 потребители. 

 • Дейности по социална интеграция на деца и родители: 

1. Работа с родители – консултации, графици, договори, динамика на развитие и 

други; 

2. Работа с доброволци и стажанти -2; 

3. Връзки с обществеността: 

4. Работни срещи с Отдел „Закрила на детето“ – Разград – 84; 

5. Междуинституционални срещи по случай – 139; 

6. Комисия по приемна грижа – 13; 

7. Обучение на екипа на ЦДГ №7 – 7. 

8. Квалификация на персонала: 

9. Методическа работа и интервизия - 139; 

10.Вътрешно семинарни обучения – 11. 

 

През 2018 година 29 потребителя са ползвали социалната услуга „Дневен център за 

деца/младежи с увреждания, като са получили комплекс от социални услуги, 

задоволяващи ежедневните им здравни, образователни и рехабилитационни 

потребности. 

През същата календарна година Комплекс от центрове за настаняване на 

деца/младежи с увреждания са ползвали общо 22 потребителя.  

През 2018 година 32-ма потребителя са ползвали социалната услуга Център за 

социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“, като са получили комплекс от 

социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни 

консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и 

осъществяване на индивидуални програми за социално включване. 

През същата година 64 потребителя са ползвали социалната услуга Център за 

работа с деца на улицата, които са получили комплекс от социални услуги включващи 

семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, 

ограмотяване на децата, обучение в родителски умения 

Проект „Превенция на социално изключване и намаляване на бедността сред 

децата в община Разград“, реализира се от Община Разград.  
Финансира се от ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана 

от ЕСФ. Главната цел на проекта е създаване на мрежа от устойчиви интегрирани услуги 

за ранно детско развитие в община Разград за превенция на социалното изключване и 

намаляване бедността сред децата и техните семейства. Услугите, които се предлагат са: 

ранна интервенция на уврежданията, допълнителна педагогическа подготовка за 
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повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище, дейности по 

превенция на заболяванията и др. 

 В проекта през 2017 г. са обхванати 8 деца и техните родители от ДГ „Пролет“ с. 

Стражец, 8 деца /5 деца прегледани от стоматолог; 2 деца - от логопед; 1 дете – работа с 

психолог/ от ДГ "Митко Палаузов" с. Киченица. Целевите групи по проекта са деца на 

възраст от 0 до 7 години и техните родители, както и бъдещи родители от рискови групи.  

Основните целеви групи деца в риск са: 

- деца от уязвимите етнически групи, в частност ромската общност; 

- деца, чиито родители са безработни; 

- деца, чиито родители получават социални помощи и др. 

 

За периода януари 2018 г. – декември 2018 г.: 

1. Подадени заявления от 01.012018 г. до 31.12.2018 г. вкл. – 128  

2. Сключени договори от 01.012018 г. до 31.12.2018 г. вкл. 128, от които: 

2.1. Деца – 115; 

2.2. Родители/Семейства – 13. 

Договори, разпределени по услуги: 

СУ № 1 „Ранна интервенция на уврежданията“ – 9: 

• Д-р Зоя Велкова – 134 прегледа; 

• Емине Кичукова – 66 деца; 

• Ваня Минева – 36 деца; 

• Айлин Бахарова – 11 деца; 

• Валентина Филипова – 19 деца; 

СУ № 2 „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ – 2 деца; 

СУ № 3 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и 

настоящи родители за формиране и развитие на родителските умения, семейно 

консултиране и подкрепа, и 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“: деца – 25, родител/семейство – 13. 

• Д-р Орлин Велков – 31 прегледа; 

• Валентина Филипова – 3 деца; 

• Билял Црънгалов – 20 консултации. 

СУ № 4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията“ – 49: 

• Д-р Полина Ангелова – 367 прегледа; 

• Д-р Дияна Стоянова – 195 прегледа. 

СУ № 5 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност на деца за равен старт в училище“ – 30 деца. 

4. Потребители, които ползват услугите към 31.12.2018 г. – 335, от които: 

- деца – 289; 

- семейства – 46. 
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Постигнати реални резултати през 2018 г. по услуги.  

Таблица 3 

 

УСЛУГА 

 

Специалист, 

предоставящ 

услугата 

 

Индикатор 

 

Постигна

т 

резултат 

1 2 3 4 

Услуга „Ранна 

интервенция на 

уврежданията“ 

Педиатър –  

д-р Зоя Велкова 

Извършени прегледи и/или консултации на потребители, 

ползващи услугата. Изготвяне и попълване на Амбулаторен лист 

при преглед. 

134 

Социален 

работник – Емине 

Кичукова 

Проведени индивидуални срещи с родители на деца с 

увреждания; 

77 

Организация за провеждане на групови консултации и подкрепа 

на родители на деца с увреждане; 

13 

Проведени посещения на домовете на семейства с дете с 

увреждане от мобилен екип; 

0 

Проведени срещи с медицински структури, лични лекари, 

социални услуги, образователни услуги; 

13 

Извършени посещения в родилно отделение; 0 

Проведени консултации и подкрепа на родители на деца с 

увреждания. 

0 

Логопед – Ваня 

Минева 

Проведена индивидуална работа с деца, при които има риск от 

изоставане в развитието или увреждане, включително и 

новородени деца; 

584 

Проведени посещения на домовете на семейства с дете с 

увреждане от мобилен екип; 

0 

Проведени индивидуални срещи с родители на деца с 

увреждания. 

9 

Рехабилитатор – 

Айлин Бахарова-

Адемова 

Проведена индивидуална работа с деца, при които има риск от 

изоставане в развитието или увреждане, включително и 

новородени деца; 

408 
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Проведени индивидуални срещи с родители на деца с 

увреждания; 

45 

Проведени групови консултации и подкрепа на родители на деца 

с увреждане; 

2 

Проведени посещения на домовете на семейства с дете с 

увреждане от мобилен екип; 

8 

Извършени посещения в Родилно отделение и при необходимост 

в Детско отделение. 

0 

Психолог 

Валентина 

Филипова 

Проведена индивидуална работа с деца, при които има риск от 

изоставане в развитието или увреждане, включително и 

новородени деца; 

334 

Проведени индивидуални срещи с родители на деца с 

увреждания; 

6 

Проведени посещения на домовете на семейства с дете с 

увреждане от мобилен екип; 

1 

Проведени групови консултации и подкрепа на родители на деца 

с увреждане. 

1 

Медиатор – Ваня 

Иванова до 

25.09.2018 г. 

 

 

Проведени посещения за работа на терен, вкл. домашни 

посещения и насочване за ползване на услугите; 

88 

Участие в организирането и провеждането на групови 

консултации и подкрепа на родители на деца с увреждане. 

7 

Медиатор – 

Тезгюл Османова 

от 01.10.2018 г. 

Проведени посещения за работа на терен, вкл. домашни 

посещения и насочване за ползване на услугите; 

10 

Участие в организирането и провеждането на групови 

консултации и подкрепа на родители на деца с увреждане. 

4 

Услуга „Предоставяне на 

психологическа подкрепа  

и консултация на бъдещи 

 

Гинеколог –  

д-р Орлин Велков 

 

 

Извършени прегледи и/или консултации на потребители, 

ползващи услугата. Изготвяне на Амбулаторен лист при 

преглед. 

31 
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и настоящи родители за 

формиране и развитие на  

 

 

 

 

 

 

 

 

родителските умения, 

семейно консултиране и 

подкрепа, и 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“ 

Медицинска 

сестра – Младенка 

 

 

 

 

 

 Иванова 

Проведени  групови консултации за бъдещи родители и 

родители на деца до 3 години; 

 

 

8 

Проведени  групови консултации за родители на деца от 3 до 7 

години; 

3 

Проведени индивидуални консултации. 
241 

Акушерка – 

Грациела Ранкова-

Недева  

Проведени  групови консултации за бъдещи родители и 

родители на деца до 3 години; 

0 

Проведени  индивидуални консултации. 31 

Психолог – 

Валентина 

Филипова 

Проведени  групови консултации за бъдещи родители и 

родители на деца до 3 години; 

6 

Проведени  групови консултации за родители на деца от 3 до 7 

години; 

14 

Проведени индивидуални консултации с деца; 169 

Проведени индивидуални консултации с родители. 11 

Юрист – Билял 

Црънгалов 

Проведени консултации. 20 

Социален 

работник – Искра 

Иванова 

Проведени  групови консултации за   родители; 13 

Проведени  индивидуални консултации за родители; 84 

Проведени  домашни посещения. 56 

Социален 

работник – 

Даниела Стоянова 

Проведени  групови консултации за   родители;  17 

Проведени  индивидуални консултации за родители; 121 

Проведени  домашни посещения. 94 

Медиатор – 

Тезгюл Османова 

до 30.09.2018 г. 

 

Проведени  посещения за работа на терен; 5 

Оказано съдействие /насочване/ придружаване за ползване на 

услугите на  родители и семейства; 

19 

Проведени  срещи с родители и семейства; 18 

Проведени посещения за работа на терен (мобилна работа); 15 

Оказано съдействие, придружаване за посещение в друга услуга 

или институция. 

9 
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Медиатор – 

Никола Бонев 

 

 

 

 

 

Проведени  посещения за работа на терен; 70 

Оказано съдействие /насочване/ придружаване за ползване на 

услугите на  родители и семейства; 

4 

Проведени  срещи с родители и семейства; 86 

Проведени посещения за работа на терен (мобилна работа); 18 

Оказано съдействие, придружаване за посещение в друга услуга 

или институция. 

7 

Медиатор – 

Веселин Аврамов 

от 05.11.2018 г. 

 

 

Проведени  посещения за работа на терен; 17 

Оказано съдействие /насочване/ придружаване за ползване на 

услугите на  родители и семейства; 

0 

Проведени  срещи с родители и семейства; 5 

Проведени посещения за работа на терен (мобилна работа); 7 

Оказано съдействие, придружаване за посещение в друга услуга 

или институция. 

1 

Услуга „Подкрепа за 

осигуряване на здравна 

детска консултация и 

дейности по превенция на 

заболяванията“ 

Педиатър – д-р 

Полина Ангелова  

Извършени прегледи на потребители, ползващи услугата, както и 

изготвяне на Здравно-профилактична карта. 

367 

Медицинска 

сестра – Младенка 

Иванова 

Подпомагане извършването на прегледи и диагностика на 

психомоторното развитие на децата; 

562 

Проведени консултации на родители за здравословното 

състояние на децата; 

230 

Проведени посещения за работа на терен. 277 

Стоматолог –  

д-р Дияна 

Стоянова 

Извършени прегледи на потребители, ползващи услугата, както и 

изготвяне на Карта за стоматологичен преглед и диагностика. 

195 

Медиатор  - 

Абибе 

Ибрахимова 

Проведени  посещения за работа на терен; 196 

Оказано съдействие /насочване/ придружаване за ползване на 

услугите на  родители и семейства; 

563 

Проведени  срещи с родители и семейства. 144 

Услуга „Индивидуална 

педагогическа подкрепа 

за деца с увреждания“ 

Специален 

педагог  

Станка Дамянова 

до 12.11.2018 г. 

Проведена индивидуална работа с деца с увреждане; 299 

Проведени групови занимания с деца с еднакъв тип увреждания; 95 

Проведени индивидуални срещи с родители на деца с 

увреждания; 

89 
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Проведени посещения по училища, детски градини и в домовете 

на семейства с дете с увреждане. 

127 

    

Услуга „Индивидуална  

 

 

 

 

 

педагогическа подкрепа 

за деца с увреждания“ 

Специален 

педагог  

Мария Христова 

от 04.12.2018 г. 

Проведена индивидуална работа с деца с увреждане; 14 

Проведени групови занимания с деца с еднакъв тип увреждания; 0 

Проведени индивидуални срещи с родители на деца с 

увреждания; 

0 

Проведени посещения по училища, детски градини и в домовете 

на семейства с дете с увреждане. 

4 

 

Педагогическите колективи в училищата и детските градини работят за изграждането на една по-висока култура на толерантност 

и приобщаване: ранно образование, достъпно за всички, независимо от социално-икономическия им статус и интелектуалните им 

умения и възможности. 

За децата, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи български език, деца с увреждания, деца от социално 

слаби семейства и др.), се полагат специални грижи, с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес, чрез: 

- използване възможностите за приобщаващо образование, регламентирани в Закона за предучилищното и училищното 

образование; 

- осигуряване на подкрепяща среда за децата със специални образователни потребности, включваща финансиране участието на 

учителите в обучителни програми за интегрирано обучение; 
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*В ОУ „Ив. С. Тургенев“ и ОУ „Н. Икономов“ всички ресурсни учители, логопед 

и психолог са участвали в обучения по проект „Подкрепа за равен достъп”. 

- дейности и инициативи за мотивиране на родителите на деца със специални 

образователни потребности, децата им да посещават масовото училище; 

- прилагане на интерактивни методи за формиране на общочовешки ценности у 

децата, основани на  толерантност  и доверие; 

Чрез прилагане на иновативни подходи педагогическите кадри успяват, макар и 

трудно, да променят съществуващия модел и начин на мислене сред ромското общество. 

Иновативните методи допринасят за засилване мотивацията за включване на деца и 

родители от етническите малцинства в училищния живот, да общуват повече на 

български език и да повишат своята грамотност. Групите по интереси, които се създават 

в училищата и детските градини, допълнителните занимания с тези деца и ученици 

спомагат за формирането на социални и граждански компетентности и по-лесното 

приобщаване и задържане на тези деца.  

- Привличане на родителската общност в процеса на образователна, социална и 

трудова реализация на децата и учениците, включването им в съвместни училищни 

инициативи, открити уроци и др., за да станат съпричастни към обучението и 

възпитанието на техните деца виждайки постигнатите резултати, да променят своето 

отношение към училището като институция.  

- Подобряване на физическата среда, в която протича процеса на интеграция 

/интерактивни класни стаи в някои училища, съвременно оборудване, създаване на 

позитивен климат в училището или детската градина за привличане на децата/ 

Добра практика за подобряване на физическата среда е промяната на 

архитектурното пространство в ОУ „В. Левски“, гр. Разград; 

- Интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни 

инициативи, инициативи за изграждане на култура на толерантност и уважение към 

младежите в риск; подпомагане ученици от малцинствата; 

- Съхранение и развитие на културната идентичност на децата чрез организирани 

прояви в интеграционна среда. 

- изграждане на подходяща архитектурна среда за достъп на децата с увреждания 

до училищата и ДГ 

* Съобразно нормативните изисквания е подобрена подкрепящата среда. В 

училищата и ДГ са създадени условия за  работа на децата, нуждаещи са от 

допълнителна подкрепа. Има рампи за достъп до сградите за ученици с двигателни 

трудности, санитарни възли, класни стаи и кабинети за ресурсно обучение, създадени са 

работни и игрови кътове за индивидуална работа и кътове за почивка, осигурени са 

дидактически материали, необходими за обучението на децата със СОП. 

*В ОУ „Ив. С. Тургенев“ на разположение на екипа за подкрепа за личностно 

развитие са лаптоп, принтер и система за контрол с поглед, позволяваща на учениците 

ни със съхранен интелект, но с двигателни проблеми, да използват погледа си вместо 

компютърната мишка при работа с лаптоп. Във всички кабинети има интернет. На 

разположение е и мултимедия, която се използва при нужда. Осигурени са и 

необходимите пособия за работа с учениците със СОП- разнообразни образователни 

игри, пъзели, топки, удобни меки столове. Дидактичните материали се обновяват 

периодично, като се акцентира върху иновативното модерно образование. 

*Чрез осъществени дейности по Национална програма „Създаване на достъпна 

архитектурна среда и сигурност в училище" Модул „Създаване на достъпна 

архитектурна среда“: Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо 

Смирненски“ - проектиране и изграждане на покрити рампи, ремонт на прилежаща 

инфраструктура; 
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Модул „Сигурност в училище“: ПГХТБ „Мария Кюри", ПГ по облекло „Станка 

Спасо-Еленина", ПГТС „Хр. Смирненски". 

- закупуване на учебници и учебни помагала в училищните библиотеки, за 

ученици след 8-ми , които нямат финансови възможности да  ги закупят; 

- популяризиране на добрите практики за интегриране на децата със специални 

образователни потребности; 

- подкрепа на инициативи за социализация на децата, за които българският език 

не е майчин; 

Учениците от ОУ „Д-р П. Берон“, с. Осенец са 95% от етнически малцинства. 

Повечето са включени в училищните отбори по тенис на маса, участват в спортните 

мероприятия, програмите за училищните и национални празници. 

Общата подкрепа, която се оказва в детските градини и училищата за 

предотвратяване отпадането на подлежащите на задължително предучилищно и 

училищно образование деца и ученици, отговаря преди всичко на нуждата от превенция 

и навременно разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците. Тя включва 

и всички онези допълнителни дейности, които помагат на децата и учениците да се 

развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително обучение, превенция на 

психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, училищна политика за позитивна 

дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране, занимания по интереси 

за развитие на способностите и компетенциите и други, които се изпълняват от 

помагащи и допълнителни специалисти в детската градина, в училището и в ЦПЛР, 

както и от неспециализиран персонал. 

В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища в община 

Разград са разработени мерки за пълноценното включване на ученици със СОП и 

хронични заболявания в училищната среда. В образователните институции са осигурени 

условия учениците да получават консултации по всички учебни предмети, включително 

и учениците в самостоятелна форма.  

- Работата с деца от различни етноси налага учителите да усвояват знания, умения 

и компетентности  за работа в интеркултурна среда.   

*Участие на учители от ПГССХВТ „А. Кънчев“ в обучения на теми: 

„Интердисциплинарно обучение в мултикултурна образователна среда”, „Ролята на 

лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес”, „Основни 

концепции и параметри на приобщаващото образование” към Постоянна академия за 

науки и иновации в образованието към СБУ. 

* Проведено вътрешно-училищно обучение на целия педагогически екип от ОУ 

„Отец Паисий“, гр. Разград  за работа с деца с аутизъм, хиперактивност и поведенчески 

проблеми. 

- кариерно ориентиране и консултиране на учениците в училищното образование. 

Включва взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, 

посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния 

самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на 

връзка между училището и пазара на труда. 

          Създаването на условия за активно социално приобщаване на деца от социално 

уязвими групи (деца от маргинализираните общности, деца със специални образователни 

потребности) е важно условие за привличане и задържане на децата в риск, предвид 

етническата специфика на разградски регион. С цел успешно интегриране в 

образователната система на децата, учениците и младежите от етническите малцинства 

са необходими условия, насърчаващи разкриването на потенциала на всяко дете и 

ученик за личностно развитие, както и неговата успешна социализация и реализация в 

живота. В тази връзка усилията през 2018 година бяха насочени към подобряване на 
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сътрудничеството и взаимодействието между всички заинтересовани страни – местна 

власт, училища, детски градини, всички други институции, имащи отношение към 

развитието на децата. 

В училищата се извърши ранно идентифициране на децата в риск и създаване на 

регистър. На учениците със социални затруднения, инвалидност, без родители  и с 

отличен успех се осигурени стипендии. При необходимост са вземани решения за 

преминаване на ученици от дневна в самостоятелна форма на обучение. 

Осъществени се благотворителни кампании: 

Проект „Щастлива Коледа“ – ученици от НПТГ организираха благотворителен 

коледен базар - Коледни сувенири, изработени от майката на ученик от НПТГ в 

индивидуална форма, за който е необходимо закупуването на система за изкачване на 

стълби. 

В ДГ и училищата децата и учениците се включиха в празници и тържества, 

състезателни игри, конкурси, екскурзии: ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград - спечелени 

златни медали и грамоти в Регионални игри на Спешъл Олимпикс, проведени в Разград - 

2018 година. 

През 2017/2018 учебна година продължи Проект „Подкрепа на ромски ученици 

за успешно завършване на средно образование”. Финансираща програма - Ромски 

образователен фонд и Министерство на образованието и науката, бенефициент – Център 

за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. От 

ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, град Разград участват 2 ученици по компонент 1 и 1 учител 

по компонент 2. От ПГХТБТ „М. Кюри“, гр. Разград участват двама ученици. 

Цел на проекта: да подобри образователните резултати на учениците от ромски 

произход, да спомогне за успешното им завършване на средното образование и  

мотивира да продължат образованието си във висши учебни заведения.  Компонент 1 

включва осигуряване на 600 стипендии на ромски ученици, отговарящи на определени 

критерии. Компонент 2 осигурява допълнителна подкрепа чрез Менторство/Тюторство.  

И през 2018 година създаденият в ОУ „В. Левски“, гр. Разград - 

Мултифункционален център „Време за приключения“, финансиран от Фондация 

„Америка за България“, е пример, че променената училищна среда позволява на 

учителите да прилагат по-успешно иновативните подходи в преподаването. Обучението 

в Мултифункционалния център „Време за приключения“ помага учениците да се научат 

да решават проблемите творчески, като демонстрират своето разбиране по многообразни 

начини и с различни средства. 

През 2018 година ОУ „И. С. Тургенев“, гр. Разград продължава да работи по проект 

„Нов шанс за успех“ по процедура BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – 

фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Общият 

бюджет на проекта е 24 994 462,50 лева, а средствта по бюджета на училището за 2018 г. 

са  69 190,23лв. /хонорари на обучители, стипендии и пътни разходи на обучаемите/.  

В групи за ограмотяване през 2018г. са обучени 33-ма възрастни в това число роми. 

В групи за обучение в (V. клас) от курса за придобиване на компетентности от 

прогимназиалния етап – са обучени 53-ма възрастни, в това число роми. Завършили 

начален етап на образование през 2017/2018г. – общо 57 възрастни.Приключилите 

обучението си в 5 клас към момента – 50 възрастни, в това число роми. 

През 2018 г. ОУ „Ив. С. Тургенев” работи и по проект на Програма „Еразъм +”. 

Процедура BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности (Твоят час )” на ОП „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г. с бенефициент МОН. Периодът на изпълнение на 

дейностите е 27 месеца – от август 2016 г. до октомври 2018 г. Проектите по процедурата 
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са насочени към индивидуалните потребности на учениците, развитието на 

способностите им, както и за повишаване на успеваемостта и задържането им в 

образователната система.  

 През 2017/2018 учебна година по процедурата „Твоят час” по ОП „НОИР”  

участват 18 училища, намиращи се на територията на община Разград. Сформирани са 83 

групи със 713 ученици, реализиращи дейности за преодоляване на обучителни трудности 

и 170 групи с 2 377 ученици за занимания по интереси. 

 Проектите по процедурата „Твоят час“ са насочени към индивидуалните 

потребности на учениците, развитието на способностите им, както и за повишаване на 

успеваемостта и задържането им в образователната система. 

 Проектът приключи през 2018 г., но във връзка с промените в Наредбата за 

приобщаващото образование и в Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на училищното и предучилищното образование се въвеждат нови регламенти, 

свързани със заниманията по интереси и с финансирането им в държавните и 

общинските училища чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. От м. 

януари 2019 г. стартира електронна платформа, в която ще се регистрират 

предложенията за занимания по интереси и училищата, съобразно желанията на 

учениците. 

Със заповед №144/2017 г. на кмета на общината и съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за 

БППМН е определен състав на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните както следва: 

          Оперативната дейност на Комисията се осъществява от щатния секретар, 11 

обществени възпитатели и 3-ма консултанти, работещи на граждански договори, при 

спазване на Закона за БППМН, както и разпоредбите, насоките и изискванията на 

Централната комисия за БППМН-София. 

          Основните направления на работа в Комисията, вменени като задължения както от 

Закона, така и от програмните документи на Община Разград, са насочени към анализ на 

състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, подготовка и провеждане на възпитателни дела, привеждане в 

изпълнение на възпитателните мерки, организиране и координиране на превантивната 

дейност на територията на общината.  

          В Местната комисия през 2018 година са получени 49 преписки и сигнали за 

противозаконни деяния от Районна рокуратура, Районен съд, ОД и РУ на МВР-Разград 

и ръководства на училища. 

         По тях са образувани  и проведени 49 възпитателни дела, като общия брой на 

извършителите на тези деяния са 57, от тях: 

             - малолетни -13 /всички са момчета/; 

             - непълнолетни - 44 /момчета -35 и момичета -9/. 

         Групово извършени деяния: 

             - деяния извършени от група от 6 деца – 1 

             - деяния извършени от група от 4 деца – 2 

             - деяния извършени от група от 3 деца – 1  

             - деяния извършени от група от 2 деца – 12  

         Самостоятелно извършени деяния - 33. 

         Анализът на данните показва увеличение на общия брой извършени 

противоправни деяния и на лицата-извършители в сравнение с предходната година. 

Увеличен е  броят на най-разпространеното престъпление- кражбите - с 4 повече. 

Двойно повече са извършените побои с нанасяне на телесни повреди от 4 през 2017 г. на 

9 през 2018 г. От побоите 4 са извършени групово – 3 момчешки групи и една от 
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момичета. Тежки престъпления срещу личността, престъпления, свързани с наркотични 

вещества и компютърни такива не е имало. 

         Основни причини за възникване на отчитаните прояви са: липса на възпитателен 

капацитет у голяма част от родителите/настойниците на тези деца или физическа липса 

на такива; физиологическа и психична незрялост на извършителите, повишена 

емоционалност и силна потребност от самоутвърждаване; следване на модел на 

поведение в семейството /10 от децата имат по един осъждан родител/; социални и 

битови проблеми/14 са деца на безработни родители/. 

         През 2018г. Местната комисия е наложила общо 101 възпитателни мерки, като в 

повечето случаи по целесъобразност е налагана повече от една мярка. Най-ефективните 

„Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“ и „Задължаване на 

детето да участва в консултации за преодоляване на отклоненията в поведението“ са  

реализирани от 11 обществени възпитатели и 3 консултанти. Прилагайки индивидуален 

подход, подходящи методи и инструменти, те осъществяват корекционно-възпитателно 

въздействие на децата с противоправно поведение. В този процес взаимодействат с 

родителите, с приятелския кръг на децата, с училището. Създават доверителни 

отношения и преструктурират ценностната им система, насочват поведението им към 

законосъобразни и социално приемливи дейности. 

         Трима консултанти – психолог и двама юристи подпомагат психологически и 

юридически работата на обществените възпитатели и секретаря, провеждат 

консултиране с  нуждаещи се деца и родители, насочени от различни институции и по 

лична заявка. Консултациите се провеждат по график в специален кабинет в комисията 

и са безплатни за клиентите. 

         През 2018 година Комисията издаде Програмен позитивен календар – изготвен и 

предоставен на всички училища, за втора поредна година.         За втора година 

функционират Училищни превантивни клубове като постоянна извънкласна 

организирана форма на превантивна работа сред ученици, в която връстници 

подпомагат чрез различни дейности социализацията и развитието на своите връстници. 

Такива клубове работиха в 14 училища в общината и под ръководството на учител-

координатор осъществиха множество изследвания, дискусии, обучения, конкурси, 

празници, спортни състезания, и др. От началото на настоящата учебна година се 

сформираха клубове в още две училища. 

         Местната комисия за БППМН в Разград развива и обогатява дейността си за 

организиране на Съвместни инициативи с ученическите превантивни клубове на 

проектен принцип в училищата на община Разград, като за 2018 година пленарният 

състав на Комисията одобри 14 представени идеи за превантивни дейности. 

Превантивните клубове на осем  основни и шест професионални и профилирани 

гимназии,  със съдействието на административните ръководители на училищата, 

предложиха свои разнообразни идеи на дейности за превенция на проблемното 

поведение, агресията и противообществените прояви сред подрастващите. 

        Реализирани бяха съвместни инициативи със следните тематични наименования: 

ОУ „В. Левски” - Разград - Хепънинг „Бъди щастлив” 

ОУ„Елин Пелин“ - с. Стражец - „Карнавал на пролетните феи в приказната гора“ 

ОУ„Г. С. Раковски“ - с. Раковски - „Да бъдем добри, да бъдем приятели“  

ОУ „Кирил и Методий“ - с. Киченица - „Доброто в човека”  

ОУ„Д-р П.Берон”- с.Осенец - „Заедно можем повече в работа, спорт и забавление“    

ОУ „И. С. Тургенев“ – Създаване на анти-стрес стая за преодоляване на стреса и 

агресията в училище 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ясеновец -„Ако до всяко добро същество застане 

по още едно“ 
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ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Подари усмивка и помогни на някой да се усмихне“ 

ПГХТБТ „Мария Кюри” -  Разград - „Книгата-мой и твой приятел”  

ПГССХВТ „Ангел Кънчев ” -  „Спорт за социално интегриране на младите хора и за 

превенция на агресията в училищния и извънучилищния живот”  

ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – „Агресивното и манипулативното поведение в личното 

общуване и интернет-пространството“ 

НПТГ „Шандор Петьофи“ - „Агресивното поведение – моят начин за справяне“ 

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“  - Състезание „Аз обичам България“ 

ПГТС „Христо Смирненски“ – „Агресията не е решение“ 

          Общо в съвместните инициативи се включиха над 4 000 ученици, учители и 

родители. За обезпечаване на дейностите бяха изразходвани 14 466.74 лева от бюджета 

на Местната комисия. 

          С цел мотивиране на родителите за подпомагане превантивните дейности сред 

ученическите общности, през 2018 г. Комисията организира и проведе Първи 

дискусионен форум за родители с участието на Председатели на Обществени съвети и 

Училищни настоятелства, директори на училища, представители на институции, 

работещи с деца. Форумът предложи информация за състоянието на детската 

престъпност в общината и дискутира психологическите потребности на детето. 

Проведената анкета сред участниците показа одобрение на идеята за форума и желание 

за повече подобни инициативи, за повече проекти за деца с родители, свързани с 

превенцията на асоциалното поведение. 

             За обогатяване на възпитателния капацитет на родителите секретаря на 

Комисията участва в тематични родителски срещи по покана на  училищни 

ръководства. 

             По традиция се оказва методическа подкрепа на педагогическите съветници и 

училищни психолози относно  работата им с проблемни ученици. Проведени са три  

работни срещи и обучителен семинар  на тема „Взаимоотношения ученици – учители - 

родители“ с модератор Валентин Минков. 

               През годината Комисията продължи практиката за работа по изграждане на 

правна култура у младите хора и доверие към правоохранителните институции. В една 

от съдебните зали на Районния съд съдиите Нели Генчева и Николай Борисов проведоха 

срещи и дискусии с около 120 ученика. Екип от юрист и психолог на комисията гостува 

по темата „Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни” в ЦНСТДБУ. 

             Местната комисия осъществява дейността си като поддържа устойчиви 

партньорски отношения с организации и институции, работещи за образованието и 

възпитатието на децата - с Отдел „Образование“, РУО на МОН, Районна прокуратура, 

ОД и РУ на МВР, Отдел „Закрила на детето“, Сектор „Пробация” и др. 

  Към Община Разград функционира Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център. 

 Общинския съвет по наркотични вещества(ОБСНВ) е държавно-делегирана 

дейност към Община Разград, съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества 

и прекурсорите. ОБСНВ разработва, приема и координира общински програми за борба 

срещу разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества и има 

своята роля и отговорност за изпълнението на Националната стратегия и плана за 

действие към нея на местно равнище. Обединява усилията на институциите и 

неправителствените организации, при разработване и прилагане на превантивни 

програми срещу употребата на наркотици. 

 Превантивно-информационният център (ПИЦ) събира, съхранява и анализира 

информация на общинско ниво, необходима за осъществяването, координирането и 

оценяването на програмите за борба срещу употребата и злоупотребата с наркотични 
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вещества. Дейността на ПИЦ е насочена към всички млади хора на територията на 

общината в училищна възраст. ПИЦ разработва програми за превенция на употребата на 

наркотични вещества; организира лекции, семинари и дискусии по тези теми с ученици, 

учители, родители, педагогически съветници и медицински специалисти от училищата; 

осъществява консултативна дейност с деца/младежи в риск и техните родители; 

провежда социологически проучвания; поддържа информационна система и база данни; 

изработва и издава информационни материали за проблемите, свързани с употребата на 

наркотични вещества – листовки, брошури, плакати и други; организира различни 

младежки инициативи с превантивна насоченост – конкурси, концерти, спектакли, 

спортни състезания; осъществява промоция на здравословен начин на живот. 

 Общинският  съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен 

център към него, град Разград  през 2017 г и 2018 г. работи по Общинската програма за 

борба с наркотиците 2014-2018 г. 

Във връзка с реализиране на дейностите заложени в  програмата през 2017 г. са 

обхванати близо 2 500 ученици от 2 до 12 клас на общинските и държавните училища на 

територията на общината . През 2018 г. година по график са обхванати учениците от 2 до 

12 клас от училищата в Община Разград. Изнасяни се лекции, беседи, презентации по 

темите, свързани с наркотиците, алкохола , тютюна, енергийните напитки, наргилетата и 

здравословно хранене /При по-малките 2-4 кл./. 

           Темите, по които работиха Общинският съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център към него, са следните: 

• 2- 4 клас – здравословно хранене и  превенция на тютюнопушенето . Включва 

презентация, подходяща за децата, филм за пасивното тютюнопушене и демонстрации с 

пушещата кукла Сю. 

• 5-7 клас – превенция на злоупотребата с тютюн, наргилета, алкохол , енергийни 

напитки и наркотични вещества.Ролеви игри и симулация с алкоочила. 

• 8-12 клас – превенция на злоупотребата с алкохол, наркотични вещества , 

дизайнерски дроги и вредите от пушенето на наргилета. СПИН- болести предавани по 

полов път. 

           Обхванати са близо 2000 ученика от следните училища - ОУ„Отец Паисий“, ОУ  

„ Васил Левски“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ„Н.  Икономов“,  ПГИ „Робер  Шуман“, СУ  

„ Христо Ботев“, ОУ  “Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Ясеновец, ОУ „Г. С. Раковски“ –  

с. Раковски и ОУ„Елин Пелин“ – с. Стражец. 

         През 2018 година основните усилия на ОбСНВ и ПИЦ бяха насочени към 

превенция употребата на наркотици, чрез активното и целенасочено включване на 

училището и младите хора в дейности, насочени към информиране за рисковете от 

употреба на наркотици, развиване на социални умения и компетенции, формиране на 

нагласи за здравословен начин на живот, повишаване на гражданската активност, както и 

предлагане на алтернативна ангажираност за свободното време. Основен партньор в 

работата на  ОбСНВ и ПИЦ е Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/ и 

учениците от Училищните превантивни клубове към Разградските училища. 

         Основните насоки, по които работиха членовете на МСНВ са: повишаване 

информираността на младите хора по отношение на рисковете от употреба на 

психоактивни вещества; консултиране на връстници и провеждане на тренинг-обучения 

по подхода „връстници обучават връстници”; организиране и провеждане на различни 

младежки инициативи, насочени към предоставяне на алтернативи за свободното време 

и промоция на здравословен начин на живот; организиране на кампании за превенция на 

наркоманиите. 
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6.1.2. Дейности на Центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците. 
Разкриването на извънкласни форми за занимания по интереси в ЦПЛР създават 

условия за пълноценно използване на свободното време на младите хора. 

          ЦПЛР в гр. Разград функционират въз основа на правилник, приет с решение на 

Общински съвет - Разград и утвърден от кмета на община Разград. Регистриран е с 

предмет на дейност: развитие на интересите,способностите, компетентностите и изява на 

учениците в областта на науките и технологиите, изкуствата, спорта. Чрез дейностите по 

този правилник  ЦПЛР осъществяват общинската политика за осигуряване на обща 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от предучилищна възраст до XII-

ти клас в община Разград, като организира и провежда дейности за развитие на 

интересите, способностите, компетентностите и изявата им през свободното време. 

Основен елемент е идентифицирането на потребностите на децата и учениците при 

формиране на постоянно действащи и временно действащи групи през учебната година, 

както  и временно действащи групи през ваканциите.   

 През 2017 година в  ЦПЛР-ЦРД  работиха 13 извънучилищни педагогически форми  

с 54 постоянни и  4 временни групи през ваканциите.  ЦПЛР-ЦРД продължи да 

осъществява държавната и общинска политика с деца и ученици чрез организиране на 

дейности през свободното им време като:  

1.  Предлага съдържателни и гъвкави форми на обучение. 

2. Осигурява подкрепа за ранно отриване на заложбите и способностите на всяко дете и 

ученик и насърчава развитието и реализацията му. 

3. Изгражда у децата  устойчивост и неподатливост на вредни влияния и рискови 

фактори. 

53 са участията в изяви на регионално, национално и международно ниво и 25 са 

изявите, организирани от  ЦПЛР - ЦРД. Общо 217  ученика с изявени дарби са получили 

подкрепа от Центъра за работа с деца. Това са деца, които са се явявали на 

международни, национални , областни или общински конкурси и  състезания. От тях 166 

са получили призови места  /първо, второ,  трето място , както и гран-при и поощрителни 

награди/. 19 деца получиха стипендии от община Разград  по приетите Мерки за 

насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявен дарби. 

         През учебната 2017/2018 г. в ЦПЛР - ЦРД са обхванати 688 деца и ученици в 55 

постоянни групи и 3 временни групи. За 2018/2019 учебна година са обхванати  690 деца 

и ученици в 55 постоянни и 6 временни групи. Брой участия в изяви на регионално, 

национално и международно ниво и изяви, реализирани от  ЦПЛР - ЦРД за 2017/2018 

учебна година  и м. X – XII вкл. – 99 (78 – за предходния период). 

 В ЦПЛР – ЦУТНТ през 2017 година са формирани 31 постоянни групи с обхват 425 

ученици, работещи по програми за обучение в разнообразни организационно-

педагогически форми: клубове, школи, експедиции. 

Формирани са 5  ваканционни групи с обхват 86 деца и ученици от подлежащи за 

първи клас до четвърти клас, осъществили ваканционна програма в областта на 

приложното изкуство, компютърните технологии, екология и опазване на околната 

среда. 

 Формирани са 8 временни ваканционни групи по общинска програма за екологично 

възпитание на подрастващите с обхват 120 ученици от пети до десети клас. 

Броят на  участията през 2017 г. в изяви на регионално, национално и 

международно ниво и изяви, реализирани от ЦПЛР - ЦУТНТ е 51, като 24 от тях са 

организирани от центъра.  

32 са децата и учениците с изявени дарби, класирани в национални и 

международни конкурси, олимпиади и състезания. 11 ученици получиха еднократна 
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финансова помощ по програмата „Мерки за насърчаване на творческите заложби и 

потребности на деца с изявени дарби“ на Община Разград. 

           В ЦПЛР - ЦУТНТ през учебната 2017/2018 г. са формирани 43 постоянни групи с 

обхват 650  деца и ученици и 20 временни групи с обхват 270  деца и ученици. За 

2018/2019 учебна година са обхванати  593 деца и ученици в 38 постоянни и 17 временни 

групи. Брой участия в изяви на регионално, национално и международно ниво и изяви, 

реализирани от ЦПЛР -  ЦУТНТ за 2017/2018 уч. г. и м. X – XII вкл. – 66 (51 за 

предходния период). 

През 2017 г. в ЦПЛР – УСШ „Р. Бухтев” са формирани 40 постоянни и 9 временни 

групи, като са обхванати 501 деца. 

ЦПЛР – УСШ е основен организатор на провеждане на общинския кръг от Ученически 

игри по следните видове спорт: Баскетбол, Волейбол, Хандбал, Футбол, Лека атлетика, 

Бадминтон, Шахмат, Тенис на маса. 

През 2017 г. са организирани 10 изяви от ЦПЛР – УСШ, а неговите школници са 

имали 50  участия в  провеждането на различни видове състезания съвместно със 

спортните клубове на територията на Община Разград. 

Ученическа спортна школа "Руси Бухтев", гр. Разград има 5 деца с изявени дарби, 

класирани в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. 

 В ЦПЛР - УСШ през учебната 2017/2018 г. са формирани 40 постоянни групи с 

обхват 501 ученици и 9 временни групи с обхват 111 ученици.  За 2018/2019 учебна 

година – 615 ученици в 40 постоянни и 9 временни групи. Брой участия в изяви на 

регионално, национално и международно ниво и изяви, реализирани от ЦПЛР - УСШ за 

2017/2018 учебна година и м. X – XII вкл. – 32 (Организирани 10 изяви от ЦПЛР – УСШ 

и участие в  провеждането на различни видове състезания, съвместно със спортните 

клубове на територията на Община Разград – 50 - за предходния период). 

През 2017 година в ЦПЛР МУЦ – ТПО, гр. Разград са сформирани осем групи -  

шест постоянни и две временни, които обхващат 107 ученици. 

   В област „Технологии“  профил „Занаяти“  са сформирани:  

 Школа „Конструиране и моделиране“ – една постоянна група. 

 Школа „Проектиране и конструиране“ /Техническо чертане/  -  две постоянни и една 

временна групи. 

 Школа „Млад кулинар“ – три постоянни и една временна групи. 

          Ученици участваха в ХХХІІІ олимпиада по Техническо Чертане. Организирана 

беше изложба във връзка с Великденските празници. Организирана бе кулинарна 

изложба свързана с традиционни коледни ястия. Проведен беше конкурс за изработване 

на новогодишна украса. Проведена беше благотворителна кампания преди деня на 

Християнското семейство и Великден. 

Получени отличия през 2017 година:  

   Награди за ученици с изявени дарби, участвали в ХХХІІІ олимпиада по Техническо 

Чертане на общинско, областно и национално ниво от школа „Проектиране и 

конструиране“. 

  Първа награда за Грациела Стоянова от школа „Млад кулинар“ във връзка с кулинарна 

изложба, свързана с Великденските празници. 

  Трето място за Калоян Петков от школа „Млад кулинар“ взел участие в кулинарна 

изложба свързана с традиционни коледни ястия. 

Със Заповед № 76/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград във връзка с Решение № 488 

по Протокол № 35 от проведено заседание на 21.12.2017 г. на Общински съвет – Разград 

Център за подкрепа за личностно развитие - Междуучилищен център по трудово-

политехническо обучение, гр. Разград е преобразуван чрез вливане в Център за подкрепа 
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за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, гр. 

Разград, като съществуващите дейности са запазени. 

 

Дейностите в трите центъра за подкрепа на личностното развитие  през 2018 година  

не дублират обучението в училище, а отговарят на интересите и потребностите на 

учащите. Обучението се води от преподаватели – професионалисти, умеещи и обичащи 

да работят с деца. 

        През 2018 година  ЦПЛР- Център  за работа с деца, гр. Разград продължи да  работи 

по основната си стратегическа цел – предоставяне на компетентна и качествена обща и 

допълнителна подкрепа и разширяване обхвата на ползвателите на тази подкрепа. 

Звеното  затвърди позициите си като основен притегателен център за личностно 

развитие на децата и учениците от община Разград, като запази и увеличи броя на 

децата, посещаващи педагогическите форми, подобри качеството на образованието на 

децата и учениците в свободното им време чрез организационна и съдържателна 

гъвкавост на предлаганите занимания. 

        Изградени са предпоставки за удовлетворяване на специфичните потребности на 

децата през свободното им време като: активна дейност, творчество, общуване, игри, 

положителни емоции, успех, самоизява и самоутвърждаване. Обхванати са деца от 

детските градини, основните и средни училища в гр. Разград.  

        Специално внимание се обърна на работата с деца със специфични образователни 

потребности и деца в неравностойно социално положение, като за целта се търси 

подкрепата на неправителствени организации, родители, местната власт. При 

осъществяването на учебно - възпитателния процес продължи да се стимулира 

творческия подход, екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни 

информационни технологии. Плановете за обучение по различните направления бяха  

отворени, мобилни и вариативни и  съобразени с аудиторията, за която бяха  

предназначени, а организационните форми на работа отговаряха на спецификата на 

конкретната дейност и предпочитанията на участниците. 

       Разшири се обхвата на децата , посещаващи Лятната занималня на ЦПЛР-ЦРД.  

        През периода бяха осигурени необходимите финансови, материални и личностни 

ресурси за ефективна организация и осъществяване на цялостният процес на обучение и 

възпитание в ЦПЛР - ЦРД. 

       През годините ЦПЛР - ЦРД се утвърди като търсен и „ желан партньор, който 

работи добре както с общински училища и детски градини, така и с държавни и 

общински институции. През 2018 година звеното бе инициатор или се включи в 

различни дейности и мероприятия на общинско и областно ниво. Съвместната работа се 

състои в : 

-Участие на съставите на ЦПЛР - ЦРД във всички училищни празници и тържества. 

/ПМГ „Акад. Н. Обрешков”, ПГЧЕ „Екзарх Йосиф”,  ОУ „Н. Икономов”, ОУ „Отец 

Паисий”, ОУ „Н. Й. Вапцаров” , ПГИ „Р. Шуман”/; 

-Участие в празник на ДГ „Незабравка”; 

-Открити уроци по български фолклор на ДТШ „Хорце” в ОУ „О. Паисий”, ОУ 

„Н.Й.Вапцаров”, ОУ „Н. Икономов”; 

-Партньор с ОДМВР- Разград, РУО, Община Разград на конкурс за авторска песен „ 

Живот без дрога”. /19 издание/; 

-Партьор с Агенцията по аквакултури за организиране на състезание по спортен риболов 

за деца и родители. /20 издание/; 

-Партньор на община Разград при организиране на културната програма по повод 

есенния градски панаир ;  24 май – Ден на славянската писменост и българската култура;  

1-юни – Международен ден на детето; Панаир на киселото мляко и фестивал на 
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традиционните занаяти; посрещане на похода на Таньо войвода; 

-Партньор на Федерацията на жените, гр. Разград в реализиране на благотворителни 

концерти и благотворителни базари;  

-Партньор с ПФК „Лудогорец” и дамски фен клуб „Green Ladies” при организиране на 

рисунка на асфалт по повод 1 юни – Международен ден на детето и при организиране на 

церемонията при връчване на наградите „Футболист на годината”; 

-Партньор по международния  проек „Алегра - дей”, подкрепен от фондация „Америка за 

България”. Целта на проекта бе популяризиране на класическата музика, като 

същевременно се пробуди и предприемаческия дух в младите хора. Учениците се 

научиха как се създава културно събитие /как се пише писмо до администрацията, как се 

подсигурява зала, как се правят флаери, как се изработва афиш/ 

         Продължи съвместната работа със СНЦ „Настоятелство към ЦРД”. Привличането 

на родителите в реализирането на дейността на ЦПЛР - ЦРД даде своите резултати чрез 

даренията и прякото участие в подготовката на събития в педагогическите форми. 

        През 2018 година  възпитаниците на ЦПЛР - ЦРД станаха носители на стотици 

престижни награди от национални и международни конкурси, фестивали и състезания, 

като доказателство за високия професионализъм на педагогическите специалисти, които 

работят в звеното. 

Градски мажоретен състав:  

 Едно първо, четири втори и две трети награди от Международен мажоретен 

конкурс „Златен помпон” – Албена. 

 Школа по дигитално изкуство: 

 Втора награда от XII национален конкурс за компютърна рисунка „Морето, 

морето, морето….” гр. Варна. 

 Първо, второ място  и поощрителна награда от Национален конкурс „Мадарски 

конник – символ на историческото минало и европейско бъдеще на България”,  р. 

Шумен, раздел „Компютърна презентиция” 

 Трето място от VI национален конкурс за детска компютърна рисунка 

„ПриказкиТЕ”, гр. Варна. 

Танцова формация „Феникс”: 

 Една специална, 19 първи награди, 12 втори и 5 трети от танцов конкурс „София 

денс-фест”.  

 Две втори , две трети награди и награда за хореография от танцов конкурс 

„Магията на танца” гр. Шумен. 

 Две втори и две трети места от танцов конкурс „Танцуваща река” гр. Русе. 

Детска танцова школа „Хорце”: 

 Второ място от II-pи национален детско-юношески фестивал „Мисионис пее и 

танцува” гр. Търговище 

 I-во   от областен кръг и II-ро място от Национален кръг  на конкурси “Букети” 

2018 год. 

     Модерен балет „Арабеа”  

 Второ място от областен конкурс „Пусть всегда будет солнце”   

      Младежки духов оркестър – участие в международен фестивал за духови оркестри 

в гр. Одрин, Турция. 

      ВИГ „ Салвейшън” 

 Специална наградата от 19-то годишно издание на конкурса за авторска песен 

„Живот без дрога” – приз за най-добра музика  

      Школа по поп пеене: 

          - XIV Международен детски музикален фестивал „Златните ябълки“ гр. 

Кюстендил. Мария Божидарова - втора награда в трета възрастова група и Специалната 
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награда на фирма „Промишлено снабдяване“. 

          - IX Национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Съзвездие“. Андреа 

Начева и Преслава Петрова – 1 място в трета възрастова група. Татяна Славова – 

поощрителна награда 2 възрастова група 

           - IV Национален конкурс „Песенна палитра“ – Карлово. Мария Стефанова – 2  

място, Преслава Петрова – 2 място. 

           - Областен конкурс „Живот без дрога“ – Катерина Йорданова - специална награда 

на конкурса, Андреа  Начева– награда на Отдел Образование.   

           -  III Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват,  рисуват“ – Шумен. 

Андреа  Начева – 1 място, Мария Стефанова – поощрителна награда. 

           - XIV Национален конкурс „Звездици за Лора“, гр. Свищов. Награди: Мария 

Стефанова – 3 награда и покана за безплатно участие в международен конкурс в Слънчев 

бряг, Пламена Петрова – 3 награда, Андреа Начева – Специална награда, Мартин Пенев 

– 2 награда.  

           - Васил Петров – 2 награда – VI Конкурс за изпълнители на класическа и  

популярна музика – певци и инструменталисти „Музикални бисери”, Варна. 

           - VII Международен конкурс "Music, my love!" – гр. Букурещ, Румъния. Мария 

Стефанова – 1 място. 

           - Международен конкурс „Malta international singers festival Euro stars”, Малта. 

Андреа Начева – 1 място 

            - Участие на ученици от Класа по поп пеене в Общински фестивал конкурс на 

руската песен и танц и Областен кръг на конкурс за руска песен, танц и стихове „Пусть 

всегда будет солнце“. Награди от Общинския конкурс: 1 възр. група – Татяна Славова – 

1 място, Мария Стефанова и Текин Зекериев – 2 място, 2 възр. група – Виктор Петров –  

1 място, 3 възр. група – Андреа Начева – 1 място, Пламена Петрова – 2 място, Катерина 

Йорданова, Петя Ризова – 3 място. Резултати от Областния кръг: 1 възр. група – Татяна 

Славова, Текин Зекериев – 1 място, Мария Стефанова – 2 място, 2 възр. група – Виктор 

Петров – 1 място, 3 възр. група – Андреа Начева – 1 място, Пламена Петрова – 2 място, 

Катерина Йорданова, Петя Ризова – 3 място. 

            -Участие на Патриция Колева VIII Български национален шампионат  по фолклор 

„Евро фолк 2018“ и Световна купа по фолклор, гр. Велико Търново. Златен медал в 

Националния шампионат, бронзов медал  в Световната купа по фолклор. 

           - Национален фестивал на руската песен и танц – Сливен 2018. Татяна Славова, 

Текин Зекериев и Андреа  Начева – 1 място,  Виктор Петров – 2 място 

            - Национален радио конкурс „Обичам те, море“ – Варна 2018. Мария Стефанова – 

1 място, Татяна Славова – 2 място.  

            - XIII Международен конкурс  „Нова музика“, Горна Оряховица – 1 място в трета 

възрастова група – Пламена Петрова. 

            - Пусть всегда будет солнце“ гр. Шумен – Текин Зекериев и Андреа Начева– 1 

място, Татяна Славова– 2 място, Виктор Петров– 3 място.   

            - 12 деца от Класа по поп пеене са наградени с Общинска стипендия за 

талантливи деца за постиженията си през 2017 г.  

             - Седем ученика от Класа по поп пеене са включени в годишния  алманах на 

успелите деца на  фондация „Димитър Бербатов“ – Андреа Начева, Катерина Йорданова, 

Пламена Петрова, Мария Божидарова, Патриция Колева, Мартин Пенев и Текин 

Зекериев 

Школа по изобразително и приложно изкуство: 

            - Специална грамота за отлично представяне на школата в  национален конкурс 

„Златните плодове на есента” гр. Севлиево 

            - Една първа, една втора, една трета и четири поощрителни награди от областен 
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конкур „Великден през моите очи”.  

            - Една първа награда и една втора награда от национален конкурс „Бог е любов” 

/Областен кръг/ 

             - Една първа награда, една втора и една трета награда от Международен конкурс 

за детска рисунка „С очите си видят бедата” /Областен кръг/. 

 През учебната година  общо над 327 деца взеха участие в  различни общински, областни 

и национални изяви. 

       Отличия на възпитаници на ЦПЛР - ЦРД: 
       През месец май 2018 година 14 ученици от всички педагогически форми на ЦПЛР-

ЦРД  получиха грамоти за отлични резултати през учебната година, а 9 абитуриенти 

плакети за дългогодишна дейност в школите на Центъра. 

       През м. декември 23 възпитаници на ЦПЛР - ЦРД получиха грамоти и стипендии от 

Община Разград по Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на 

деца с изявени дарби на община Разград, а 317 деца получиха награди и грамоти от 

различни общински, областни, национални и международни конкурси и фестивали.  

        И през 2018 година трудът на педагогическите специалисти работещи в ЦПЛР - 

ЦРД бе оценен и материализиран чрез много отличия , които получиха : 

1.Свилена Дечева- старши учител по музика: 

 – диплом за принос в значимостта на ХIII международен конкурс за изпълнители „Нова 

музика” 2018 год. 

 - диплом за високи постижения и  професионализъм в развитието на детското 

творчество от националният фестивал „Надежда Обзор”. 

  - диплом за принос във вокалното обучение и музикално-педагогическата дейност, 

както и за възпитанието и духовното развитие на децата на България от IV национален 

конкурс за млади изпълнители на популярна песен , организиран от Община Карлово, 

НЧ „Васил Левски”, СУ „Васил Левски”, Военен клуб. 

- диплом за участие и принос в развитието на МФИ „Трикси” от Международен 

фестивал на изкуствата ТРИКСИ. 

2. Ангелина Рахова – старши учител  по информационни технологии: 

- Грамота за активно участие в Национален конкурс „Куба – далечна и близка” , 

организиран от СБУ, НДД, Асоциация за приятелство България-Куба”, вестник 

„Учителско дело”. 

     3. Цветомира Петрова – учител по изобразително изкуство сертификат от МОН, НДД 

ЦПЛР –Детски комплекс „Й.Йовков”, гр.Севлиево за високи педагогически и 

художествено-творчески постижения от ХIV Национален конкурс „Златна есен – 

плодовете на есента”, гр. Севлиево. 

     4. Даниела Куртева –директор на ЦРД– грамота за активно участие  от V Национален 

фестивал на руската поезия, песен и танц – организатори Национално движение 

Русофили с подкрепата на МОН, СБУ, НДД, фонд „Руский мир”. 

          - Грамота и плакет от XII национален конкурс „Най-добър социален партньор – 

директор” на СБУ за висок принос в развитието на социалното сътрудничество със 

синдиката на българските учители. 

           През 2018 година в ЦПЛР - ЦУТНТ са разработени програми за обучение по 

математика, български език и литература, химия и биология, авиомоделизъм, 

конструиране и моделиране, кулинария за деца и ученици от следните възрастови групи: 

- I до IV кл. – 54 ученици 

-V до XII кл.- 198 ученици. 

         Повишени са успехите на децата и учениците в сферата на науката и техниката 

чрез:  

 Затвърждаване и разширяване на знанията, практическа насоченост на 
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заниманията, самостоятелност, диференциран подход при работа, обогатяване на 

езиковата култура. 

 Усъвършенстване на езиковия изказ, знанията за специфич-ните особености на 

различните жанрове, разширяване на уменията за създаване на лично творчество, 

подобряване на дикцията, развитие на способностите и уменията, свързани с 

художественото слово /рецитали и литературни четения/ и превъплъщаването в 

различни роли в театрални спектакли; умения за създаване на журналистически 

текстове; изява на различни концерти, спектакли и фестивали. 

 Запазване и развитие на интереса към природните науки. Свободно използване на 

учебното съдържание и научно-популярна литература при подготовката за изпити 

и разработване на теми. Изработване на техника за решаване на тестове. 

 Разчитане на елементарни чертежи; запознаване с основните принципи на 

движение на механизмите; решаване на творчески задачи с проблемен характер, 

изработване на модел по чертеж. 

        Надграждат се знанията и езиковата компетентност на децата в сферата на чуждите 

езици. През учебната 2018/2019 година е сформирана мотивирана целева група за 

изучаване на руски и английски език за ранно чуждоезиково обучение за 65 деца в 

предучилищна възраст и 26 ученици от начален и основен етап. 

         Ангажиране с полезни занимания през периода на лятната ваканция предлага 

инициативата „Еко лято” на Община Разград и ЦУТНТ, гр. Разград, утвърдена като 

успешна и традиционна за нашия град. През лятото на 2018 г. са сформирани в три 

смени 7 временни ваканционни групи, свързани с инициативата, а техните дейности бяха 

реализирани в продължение на месец и половина. В групите са се включили 120 деца и 

ученици от V – X клас, като за парични награди и материали са изразходвани 5000 лева. 

Около 200 са участниците в Академията по безопасност, организирана от ОД на МВР в 

партньорство със ЦУТНТ и БЧК и реализирана в рамките на „Еко лято”.75 ученици 

членуват в клубовете:  „Слово“, „Скаути“, „Репортери“, „Екология“, „Екотуризъм“, 

„Здравословен живот“, което допринася за : 

 Формиране на гражданска, екологична и природозащитна култура, приобщаване 

към националните и общочовешки ценности у младите хора. 

 Формиране на гражданска позиция и ценности чрез иновационната форма форум 

театър /театър с изиграване проблем от действителността и участието на 

публиката, която решава проблема, след което се провежда дискусия/. 

 Приобщаване към националните и общочовешките ценности чрез рецитали, 

драматизации, театрални спектакли. 

 Включване в доброволчески инициативи - благотворителни базари. 

 Формиране на ценности чрез лично творчество чрез създаване на литературни 

текстове – литературно есе, разкази, приказки, стихотворения. 

 Срещи с литературни творци. 

 Поемане на отговорност за опазване на собственото здраве и околната среда. 

Разбиране на значението и важността на атмосферата, водата и почвата според 

техните основни функции в природата и значението им за живите организми и за 

човека. Прилагане на усвоените знания в различни житейски ситуации със цел 

опазване на заобикалящата ни среда. 

 Осъзнаване за ролята на спорта и здравословното хранене за собственото здраве. 

Изграждане на умения за прилагане на здравословни хранителни практики, 

здравно-хигиенни умения и навици. 

 Прилагане на усвоените знания в различни житейски ситуации със цел опазване 

на собственото здраве. Поемане на отговорност за собственото здраве и опазване 

на околната среда. 
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 Повишаване на двигател-ната активност и дееспособност. Разпознаване на 

растения и животни от заобикалящата ни среда. Придобиване на знания и умения 

при преходи в гористи и планински местности. 

През 2018 година броят на деца и  ученици с изявени дарби, получили подкрепа от 

Центъра за подкрепа на личностното развитие - ЦУТНТ е 600, от които 140 са изявили 

своите дарби чрез участия в олимпиади, състезания и конкурси. 

През учебната 2017/2018 година от ЦПЛР-ЦУТНТ са организирани:   

1 национален ученически журналистически конкурс; 

1 областен фотоконкурс; 

2 общински конкурса по приложно изкуство; 

1 общинска програма за екологично възпитание на подрастващите; 

1 регионален екологичен форум; 

Майски дни на науката и техниката; 

4 благотворителни акции; 

2 творчески изложби; 

4 приложно-технически  изложения; 

2 експедиции с учебна цел 

2 състезания /по природни науки и технологии/. 

         Броят на учениците, включени в работата на Центъра за подкрепа за личностно 

развитие - ЦУТНТ, класирани на призови места на състезания, конкурси и олимпиади е 

34. 

         Третият център за подкрепа на личностното развитие - УСШ „Р.Бухтев“ през 2018 

година организира дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и 

потребностите на учениците в областта на отдиха и спорта. Под ръководството на 

квалифицирани треньори школниците спортуваха в следните спортове: баскетбол, 

бадминтон, лека атлетика, ориентиране, шахмат, тенис на маса, стрелба с лък, тенис на 

корт, волейбол и плуване. Центърът се утвърди като звено за масов спорт и като 

трамплин на талантливите деца за по-нататъшна реализация като състезатели в 

спортните клубове. Беше противодействано на всички форми на рисково поведение сред 

подрастващите: обездвижване, нездравословно хранене и затлъстяване, алкохол, 

наркотици и тютюнопушене чрез създаването на една здравословна среда за тренировки 

и обучение по видовете спорт. УСШ „Р.Бухтев“ организира и проведе седем състезания 

от Общинския кръг на Ученически игри по следните видове спорт: баскетбол, волейбол, 

футбол, бадминтон, тенис на маса, шахмат, хандбал и лека атлетика. 

През 2017/2018 учебна година са проведени: 

 *Общинско първенство по баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, бадминтон, 

тенис на маса, шахмат, хандбал и лека атлетика;  

*Зоново първенство по баскетбол, футбол, бадминтон, тенис на маса, шахмат, 

лека атлетика; 

* Областно състезание „Живот без дрога”;  

* Общинско състезание „Бързи, смели, сръчни”;  

* Градска лекоатлетическа щафета;  

*„Децата на Разград спортуват”;  

* Тенис на корт – турнир – V-VІІ клас;  

* Забавен пентатлон;  

* Коледен турнир по бадминтон за деца І-ІV клас;  

* Тенис на маса – турнир за деца ІV-VІІІ клас; 

*Шахматен турнир за деца ІІ-V клас;  

* Състезание „Аз мога да плувам”;  

* Крос  „Златна есен”. 
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6.1.3. Социални услуги в подкрепа за личностно развитие на учениците и 

децата.  

Към настоящия момент на територията на община Разград функционират 8 

социални услуги за деца и младежи, извършващи дейности, които се съдържат  в чл. 

49, ал. 1, т. 3, 5 и 6 от ЗПУО, както следва: 

 

6.1.3.1. Дневен център за деца с увреждания е ситуиран в бившата сградата на 

ДМСГД Разград.  

Мисия: Улесняване социализацията и адаптацията на деца със специални 

потребности. 

Цели: Максимално подобряване и възстановяване на децата със специални 

потребности, обучение на родителите. 

Целева група: деца от 0 до 18-годишна възраст с увреждания, отглеждани в 

семейна среда, нуждаещи се от комплексна корекционно-възпитателна работа, 

рехабилитация, социализация, психологическо консултиране на деца и семейства, 

арт-терапия и други дейности целящи развитие на умения за самостоятелност и 

социална интеграция на децата, както и консултиране на родителите. 

Услуги и дейности:  
Социалните услуги, предлагани от Дневния център, гарантират цялостно 

обслужване на децата през деня, свързани с предоставяне на храна и транспорт, 

задоволяване на ежедневните здравни, образователни и рехабилитационни 

потребности. В Дневния център се предлага: консултиране, дневна грижа, 

рехабилитация, терапия, информиране и обучение, групова и индивидуална работа, 

логопедични занимания, индивидуална психотерапия, възпитание в дейности от 

ежедневния живот, психо-педагогическа рехабилитация. Извършват се следните 

дейности: 

 диагностика на соматично, психично, неврологично, интелектуално и речево 

развитие на децата; 

 изготвяне на индивидуална програма за комплексна медицинска и 

психопедагогическа рехабилитация; 

 изготвяне на програма за работа в домашни условия; 

 логопедични занимани; 

 индивидуална и групова психотерапия; 

 рехабилитационни процедури; 

 обучение на родители за провеждане на рехабилитация в домашни условия за 

подпомагане на терапията; 

 консултиране на родители на деца със специални нужди. 

Капацитет: 30 места. 

Брой потребители настанени към момента: 21. 

 

 

6.1.3.2. Комплекс от центрове за настаняване на деца/младежи с увреждания 

(КЦНДМУ) гр. Разград, който включва: 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания № 1 

(ЦНСТ) гр. Разград с капацитет 14 места. 
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 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания № 2 

(ЦНСТ) гр. Разград с капацитет 14 места. 

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания гр. Разград е 

социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното 

израстване и развитие на деца и младежи с увреждания, лишени от родителска 

грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за 

връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно 

семейство.  

Основна цел: предоставяне на сигурна и защитена среда за децата/младежите, 

чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, 

осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и 

социално включване.  

Основната дейност на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания е съобразена с изпълнение на критериите и стандартите за социални 

услуги за деца, Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане и 

правилниците за тяхното прилагане. Дейността е насочена към пълноценно 

физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко 

дете в естествената за него среда.  

Целеви групи: 

 Деца до 18-годишна възраст, за които до момента на настаняването им в 

ЦНСТДМУ няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в 

семейството на близки и роднини или в приемно семейство;  

 Лица от 18 до 29-годишна възраст (младежи), за които не е възможно да бъдат 

подкрепени в семейството или да водят самостоятелен начин на живот.  

Задачи: 

 Да се задоволят основните жизнени потребности на децата/младежите от 

подслон, храна, сигурност, развитие и да се осигурят условия за по-добро качество на 

живот;  

 Да се осигури безопасна и сигурна среда за живеене, в която децата/младежите 

да израстват и развиват пълноценно своя потенциал и възможности;  

 Да се осигури гарантиран достъп до специализирани здравни и социални 

услуги в общността и обучителни и образователни дейности;  

 Да се осигурят възможности за информиране и включване на семейството в 

живота на детето/младежа, когато това би повлияло положително на неговото 

психофизиологично състояние и развитие;  

 Да се гарантира планирането и индивидуализирането на грижите за всяко 

дете/младеж;  

 Осигуряване на условия и подкрепа на всяко дете за придобиване на знания и 

развиване на умения и готовност за самостоятелен и независим живот;  

 Създаване на условия за свободно изразяване на мнения и взимане на 

самостоятелно решение от децата, както и участие при обсъждането на въпроси, 

свързани с ежедневието и вътрешния ред.  

Капацитет: 2х14 места. 

Брой потребители настанени към момента: 26. 
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6.1.3.3. Комплекс от центрове за настаняване на деца/младежи без 

увреждания (КЦНДМ) гр. Разград, който включва: 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания № 1 

и (ЦНСТ) № 2 гр. Разград с капацитет 2х14 места. Услугата е разкрита през месец 

април 2010 г. ЦНСТ е комплекс от социални услуги, резидентен тип, които се 

предоставят в среда, близка до семейната. 

 Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 

(ЦНСТ) № 3 гр. Разград с капацитет 8 места; Услугата е разкрита през месец 

декември 2015 г. като държавно делегирана дейност. 

Доставчик на услугата: Община Разград. 

Финансиране: делегирана държавна дейност. 

Цели: 

• Да осигури постоянна качествена и индивидуализирана грижа, която гарантира 

пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие, личностното 

съзряване и социалното включване на всяко дете в естествената за него среда;  

• Да подкрепи реинтеграцията на настанените деца в биологичното семейство, 

тяхното осиновяване или настаняване в приемно семейство.  

Целева група: дeца лишени от родителска грижа, за които към момента на 

настаняване в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в 

биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно 

семейство или осиновяване. 

Услуги и дейности: 

 Осигуряване на основни жизнени потребности; 

 Грижи за здравето; 

 Психологическа подкрепа; 

 Образование; 

 Умения за самостоятелен и независим живот, отдих и свободно време;   

 Работа с родители и семейства.  

В разкритите 3 ЦНСТ, с капацитет по 2х10 и 1х8 на деца се предоставят грижи в 

среда, близка до семейната за децата, за които към момента на настаняване са 

изчерпани възможностите за оставане или връщане в биологичното семейство, 

настаняване при близки и роднини, приемно семейство или осиновяване. Децата 

посещават най-близкото масово училище в града, участват пълноценно в живота на 

местната общност. 

Капацитет: 2х14 места. 

Брой потребители, настанени към момента: 24. 

 

6.1.3.4. Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“ (ЦСРИ), 

гр. Разград.  

Центърът е разкрит на 01.04.2004 г. – предоставя комплекс от социални услуги, 

свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, 

образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване 

на индивидуални програми за социално включване. 

Доставчик на услугата: Община Разград. 

Финансиране: делегирана държавна дейност. 

Мисия: предоставяне на децата и лицата с увреждания на възможност да бъдат 

отглеждани в семейна среда, да получават качествени специализирани грижи и 

помощ, както и да се интегрират в живота на общността. 
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Цели: 

 Създаване на възможности за пълноценен живот и социална интеграция в 

обществото на децата и младежите с увреждания и техните семейства; 

 Промяна на отношението на обществото към децата със специални 

потребности, предоставяне на възможности за равни щансове и равнопоставеност на 

лицата с подобен проблем. 

Целева група: Деца и младежи от 4 до 30 годишна възраст с двигателни, 

комуникативни увреждания, умствена изостаналост, комбинирани увреждания, 

неврологични заболявания. 

Услуги и дейности: 

 Консултиране; 

 Дневна грижа; 

 Рехабилитация; 

 Ориентиране; 

 Информиране и обучение; 

 Групова работа;  

 Обучение; 

 Други: двигателна рехабилитация, логопедична рехабилитация, психологична 

подкрепа и консултиране, корекционно-възпитателна работа, трудотерапия, 

музикотерапия, арттерапия, начални компютърни умения, обучение в елементарни 

битови умения. 

Капацитет: 45 места. 

Брой потребители настанени към момента: 52. 

 

6.1.4. Проекти в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

 

6.1.5. Дейности на неправителствени организации, читалища, спортни клубове в 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. 

През 2017 г. и 2018 г. Сдружение „ЖАНЕТА” развива дейности, насочени както 

към деца, потребители на услугите, така и към широката общественост и в частност деца 

от детски градини и ученици. Тези дейности са свързани с превенция на различни 

рискови фактори като ранни бракове и ранни забременяване, употреба на наркотици, 

агресия между връстници, противообществени прояви и други.  

Експерти от ЦОП проведоха редица беседи, тренинги и обучения на деца от 

училища и детски градини по различни програми : 

1. Агресията като явление, видове и последици – тренинг за ученици от начален и 

горен курс на образование. 

2. Трафикът на хора – причини, последствия , начини за предотвратяване  

3. Какво трябва да знаем за насилието 

4. Безопасен интернет 

5. Здравословен начин на живот 

6. Кариерно развитие 

7. Лидерски умения 

8. Позитивното възпитание: Как с любов и уважение да наложим на детето 

граници” /обучение за родители и за  педагогически персонал/ 

 Специалисти от центъра са влизали в общо 25 групи и класове. Обхванати 483 деца.  
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 Провеждат се кампании, целящи повишаване на обществената чувствителност 

към правата и закрилата на децата и включване на заинтересованите страни в дейности 

по оказване на подкрепа на децата и семействата в общността. 

През 2017 г. ЦОП  към Сдружение „ЖАНЕТА”, гр. Разград активно участва в 

разработването на програми, провеждане и участие в кампании с различен обхват: 

Собствени кампании: 

-  Информационна кампания "Щадящо правосъдие за деца"; 

-  Информационна кампания „Не на насилието”; 

-  Превенция на ранните бракове 

Национални кампании: Сдружение „ЖАНЕТА” като член на Национална мрежа за 

децата и Национален Алианс за Социална Отговорност участва активно в провеждане на 

дейности и кампании на местно ниво. 

 

На територията на Община Разград развиват дейността си 26 спортни организации. 

Водещи сред тях са спортните клубове по футбол, борба, лека атлетика, колоездене, 

стрелба с лък, баскетбол, бадминтон и шахмат. С бързи темпове се развиват спортовете: 

бокс, тенис на маса, тенис, волейбол, ориентиране, културизъм, карате - киокушин, 

вдигане на тежести и автомобилизъм /рали крос/. 

В град Разград е изградена добра спортно-материална база, позволяваща 

развитието на традиционните за града спортове и спорт за всички. 

1. Лекоатлетически крос „Освобождение“. 

За деня на Разград - 28 януари, по улиците на града се дава старт на масов 

лекоатлетически крос „Освобождение” за всички възрасти, който се провежда без 

прекъсване от 1965 година. В категорията деца, момчета и момичета, юноши и 

девойки до 18 години и младежи до 21 години са над 300 участници. 

2. Великденски крос. 

От три години се провежда Великденски крос, който няма състезателен характер. 

Участници в кроса са без ограничение на възрастта, това са семейства, младежи, 

ученици, студенти, както и гости на града, завърнали се в родния си град за 

празничните дни, които пробягват или преодоляват с различна интензивност 

разстояния по пешеходната зона в централната част.Над 150 участници, от които 

близо 90 са ученици и студенти. 

3. Лекоатлетически крос „Златна есен“. 

Провежда се в началото на месец ноември по алеите на Градския парк, участват 

над 150 ученици от разградските училища, разпределени в пет възрастови групи. 

За победителите във възрастовите групи се осигуряват медали и предметни 

награди. 

4. Благотворителен турнир по футбол за деца. 

Провежда се ежегодно през месец октомври в спортна зала на ОУ „Васил 

Левски“. Турнирът е по футбол на малки врати, като обхваща над 100 деца в 10 

отбора от социални заведения на Северна България от Комплекс от центрове за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждане, Помощни училища 

интернати, Възпитателни училища интернати и SOS – детски селища. 

5. Волейболна лига за ученици. 

Провежда се за Деня на Разград – 28 януари в спортна зала на ОУ „Васил 

Левски“, участват 14 училищни отбора, разпределени в три възрастови групи 

/девойки 7- 12 клас, юноши 7 – 10 клас, юноши 11 – 12 клас/. 

6. Световен ден на ходенето 

Спортното събитие се провежда в средата на месец октомври в Градския парк, 

където се маркират и обозначават три маршрута с различна дължина. Всеки 
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участник може да преодолее, чрез ходене, един или повече маршрути по отделно, 

комбинирано или по етапно в зависимост от своето функционално състояние, 

самочувствие и желание за двигателна активност. Един от маршрутите е 

съобразен и с възможностите на хора с намалена двигателна активност. В 

началото и края на всеки маршрут са изградени пунктове, където специализирани 

лица измерват кръвно налягане и пулсова честота. Разиграва се томбола с 

предметни награди между по – вече от 250 участници. 

7. Световен ден на предизвикателството. 

Спортния празник се провежда в средата на месец май и се свързва с Деня на 

българския спорт 17 май. Участниците са от пет възрастови групи /8-11 години, 

12 -14 години,16 – 19 години, 20 – 35 години и над 35 години/. На всеки участник 

се дава личен регистрационен талон за участие в седем предизвикателства. След 

преодоляване на предизвикателствата със заверения талон се участва в томбола 

според събраните точки. Разиграват се над 100 предметни награди  в т.ч. и два 

атрактивни велосипеда. 

8. Спортен празник „Плувно лято“ 

Провежда се в началото на месец юли на басейн „Мимоза“, гр. Разград. 

Спортният празник е естествен завършък на обучителната работа на групите 

„Научи се да плуваш“. Празникът се открива с демонстрации по водно спасяване, 

оказване на първа долекарска помощ и демонстрации на упражнения за начално 

обучение. Участниците са над 100, които се включват в забавни игри във водата 

и състезания по дисциплините - свободен стил, бруст, гръб и смесена щафета.  

9. Спортна надпревара по бадминтон и баскетбол „Общуваме толерантно, играем 

честно“ 

Спортното събитие се провежда в средата на месец октомври в зала 

„Лудогорец“. Организатор е Местната комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград със съдействието на 

ЦПЛР - УСШ „Руси Бухтев“. В надпреварата се включват над 220 участници от 

3 до 11 клас, като всеки участник получава фланелка с девиза на проявата 

„Общуваме толерантно, играем честно“, а първенците в отделните възрасти - 

медали, отборни купи и предметни награди. 

 

Община Разград подпомага с финансови средства спортните организации за 

подготовка и участие на местни спортисти и отбори в първенствата от Държавния и 

Международния спортен календар на съответната Бъргарска спортна федерация, както и 

за организиране и финасово обезпечаване на общински спортни прояви, състезания и 

спортни празници, спортни прояви за групите за здраве и за хора с намалена двигателна 

мобилност и в неравностойно социално положение.  

Едно от предизвикателствата пред младите хора е да опознаят националните, 

европейските и световни културни традиции и ценности. В това отношение голяма 

подкрепа им оказва Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” в град Разград. 

Библиотеката е културна и демократична институция. Тя предоставя достъп до 

информация в книжни тела и в интернет-зали. Освен основната й функция да събира, 

съхранява и предоставя нужната информация с граждани, тя развива и културна дейност. 

В тази насока са: представяне на изложби, презентации на различни книги, по повод 

бележити дати или календарни празници на българина, събития посветени на 

исторически дати. Библиотеката работи с различни групи от населението: от всички 

възрасти, занятие, пол и етноконфесионално самосъзнание. Работи още и с хора с 

увреждания и с уязвими групи население.  

Приоритет на библиотеката в Разград е работата с младите хора, с деца от детските 
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градини и ученици от основните и средните училища.   

Иновативна инициатива на библиотеката е Мобилната библиотека, при която част 

от библиотечните специалисти, като екип отиват на място в класовете на училищата или 

детските заведения и провеждат уроци по история, етнография, фолклор или гражданско 

образование. Също така групи от детските градини и учебните заведения посещават 

Регионалната библиотека и Детския отдел към нея. Включват се в инициативите на 

библиотеката или провеждат съвместни мероприятия: библиотека с ДГ и библиотека с 

училища.  

Регионалната библиотека прави съвместни инициативи и мероприятия с другите 

културни институции при работа с ученици, а това са: НПО, РИМ.Разград, ТД „Архиви” 

– Разград, НЧ „Развитие - 1869” и НЧ „Напредък 1901” и др.  

Обхванати са почти всички детски градини, основните училища в града, 

профилираните и професионалните гимназии. 

Основните дейности, които развиват 25-те читалища на територията на община 

Разград са заложени и произтичат от Закона за народните читалища. Основни 

потребители на услугите в читалищата на община Разград да са децата и младежите. 

Всички 25 читалища предлагат възможност за творческа изява и задоволяване на 

културните потребности чрез развиване както на традиционни дейности – библиотечна и 

клубно – кръжочна дейност, така и съвременни форми – театър, балет и др. 

            Чрез действащите 22 библиотеки през 2018 година  е осигурено добро 

библиотечно – информационно обслужване на децата и учениците от община Разград 

при равен достъп до библиотечните ресурси.  

 Извършва се книгозаемане и информационно - справочна дейност за подпомагане 

на  учебно – възпитателния процес. Читалищните служители работят в тясна връзка с 

учебните заведения на територията на населеното място, като  обновяването на 

библиотечните фондове е съобразено до голяма степен с потребностите на децата и 

младежите и търсената от тях литература.  

 Абонаментът за периодични издания включва предимно заглавия в помощ на 

учащите. Реализираха се множество библиотечни инициативи - литературни четения, 

участия в национални кампании, срещи с творци, изложби и тематични кътове с 

литература в библиотеките, инициатива „Библиотекар за един ден“, конкурси и др.  

Подготвени са информационни табла, витрини и др., целящи стимулиране на интерес и 

формиране на култура на четене у подрастващите.  

             Успешна инициатива през 2018 г. се оказа организираната от НЧ „Делиорман 

2014 г.“ Лятна детска школа „В страната на чудесата“, която обедини в заниманията си 

над 40 деца на възраст между 2 и 14 години. В продължение на месец участниците в 

детската школа учиха есперанто, занимаваха се с приложни изкуства, танци, музика, 

изобразително изкуство, компютърни умения, борба, футбол, кулинария. Заниманията се 

проведоха в партньорство с Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф“, Регионална 

библиотека “Проф. Боян Пенев“, Съюз на художниците  гр. Разград и Етнографски 

музей. 

            През април 2018 г. беше организирана лагер - школа в град Дряново за 

участниците в Детска танцова студия  „Капанче“, а през м. август малките танцьори от 

ДТС „Капанче“ и от Средношколска танцова формация участваха в Лагер школа в гр. 

Ракитово, където твориха и се забавляваха със свои връстници – танцьори от гр. 

Септември.  

 И през 2018 г. НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово продължи традицията да осмисля 

времето на децата и младежите през лятната ваканция чрез организиране на занимания  

под надслов „Весело  лято” и арт работилница „Сръчни ръце”. Децата усвоиха нови 

знания, умения и техники, работиха се с природни материали, материали за рециклиране 
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и др., и  повишиха екологичната си култура.  

 Над 10 деца на възраст между 5 и 10 години се включиха в организираната лятна 

работа на НЧ „Слънчев лъч – 1902“ с. Островче през 2018 г. Бяха организирани 

разнообразни инициативи - прожектиране на общообразователни филмчета, четене на 

приказки, рисуване на асфалт, оцветяване на книжки, рисуване с водни бои и 

моделиране с пластелин, кулинарно шоу, вечер на таланта и др 

            Към читалищата в общината са сформирани кръжоци, клубове и школи за 

приложно изкуство, живопис, клубове по литературни и спортни занимания, за 

компютърно обучение и др. 7 на брой са постоянните клубно – кръжочни читалищните 

форми, в които  са обхванати 81 участника. 

           10 читалища осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и младежите от 

община Разград чрез 24 вокални, танцови групи, ансамбли и школи, в които са 

ангажирани над 675 участника. 

           През 2018 г. са сформирани следните художествени формации: 

- Детска вокална група „Благоевски звънчета“ към НЧ „Просвета-1871” – с. Благоево – 

включва 10 деца на възраст 5-10 години; 

- Младежка театрална група „Сто усмивки” към „НЧ „Съгласие 1891” с.Осенец – 12 

участника на възраст 10 – 15 години; 

- Детска танцова група към НЧ „Съгласие 1891” с. Осенец – 5 участника на възраст 5 -10 

години; 

- Школа за народни инструменти към НЧ „Напредък 1901“ гр. Разград – 5 участника; 

- Детски танцов състав към НЧ „Пробуда-1919г.”с. Раковски – 11 участника на възраст 6 

-12 години; 

- Детска вокална група към НЧ „Пробуда-1919 г.”с. Раковски – 10 участника на възраст 

6- 12 години; 

- Детска група за народни песни - НЧ „Нов живот-1909 г” с.Ушинци – 7 участника на 

възраст 10 – 12 години. 

            Читалищните ръководства са осигурили участие на формациите в 151 изяви, от 

които – 10 международни, 27 национални фестивали и конкурси и 114 събития с 

регионален и местен характер. 20 са самостоятелните концерти и годишни продукции на 

детските школи и формации. 

           През м. април 2018 г. Средношколска танцова формация към НЧ „Напредък 1901“ 

гр. Разград участва във Фестивал „Балканско детско веселие“ в Одрин, като визитата бе 

част от културния календар, създаден въз основа на Декларация за сътрудничество и 

съвместна дейност между област Разград и област Одрин.   

            От 21 до 23 юни 2018 г. Детска танцова студия „Капанче“ към НЧ „Напредък 

1901“ бе част от културната делегация на Община Разград и участва в Международния 

фолклорен фестивал „Цветята на Бараган“ в побратимения на Разград гр. Слобозия, 

Румъния. Малките танцьори спечелиха и престижното второ място във Фестивала за 

български народни танци „Мегданско веселие край морето“ в гр. Варна.  

            Детската вокална група към читалището продължава традицията по съхраняване 

на фолклорното наследство на Разград. През м. септември 2018 г. талантливите 

изпълнители взеха участие в Международен конкурс „Art stars – Звезди на изкуството“ и 

спечелиха първо място и купа. Достойно се представиха и във Фестивал за деца в 

неравностойно положение в гр. Русе, както и в Националния фолклорен фестивал „С 

хоро и песен във Водица всяка есен“. 

Над 70 деца се обучават в класовете по пиано, китара, цигулка, барабани, поп 

пеене и в новосъздадените класове по гъдулка, гайда и народно пеене на Музикална 

школа „Илия Бърнев“ към НЧ „Развитие 1869“ гр. Разград. Школата дава възможност на 

всички да се потопят във вълшебния свят на музиката, да се научат да я разбират и 
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обичат, както и да формират добър естетически вкус в себе си, насочен към 

стойностните постижения в изкуството. 

             През 2018 г. възпитаниците на МШ „Илия Бърнев“ завоюваха престижни 

отличия от Международен конкурс по пиано „Davorin Jenko“ Белград, Национален 

конкурс „Децата на България пеят, танцуват и рисуват“ гр.Шумен, Международен 

конкурс „Вива пиано“ гр.София, Национален фестивал на руската поезия, песен и танц 

„Пусть всегда будет солнце“, Международен конкурс за вокална и инструментална 

музика „Звукът на времето“  гр. Велико Търново,  Национален конкурс за млади 

изпълнители на популярна музика „Морско конче“ гр. Варна, Конкурс за млади 

изпълнители на популярна песен с международно участие „Нека да е лято!” в гр. 

Павликени, Национален конкурс „Речни ноти“ гр. Тутракан, Национален конкурс за 

млади изпълнители на популярни песни „Съзвездие“, гр. Шумен и др. 

            Над 120 на брой са децата, които се обучават в Балетната школа към НЧ 

„Развитие 1869“. Награди от Танцов фестивал „Магията на танца“ гр. Шумен, 

Национален фестивал „Звезден път“ гр. Разград, Национален фестивал на руската 

поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“ записаха в творческата си биография 

малките грации през 2018 г. В конкуренция от над 1000 участници от 32 града в 

страната, повечето от които възпитаници на специализирани училища, балерините 

спечелиха четири приза на Национален конкурс „България танцува“ в Димитровград, 

както и покана за участие в престижен фестивал в Сърбия през 2019 г.  

           30 деца с интерес към театралното изкуство посещават заниманията на Младежка 

формация за театър „Импулс“. В рамките на Национален фестивал за детско-юношеско 

театрално творчество „Малкият принц“ в гр. Велико Търново те представиха пиесата 

„Женско царство“ и спечелиха Първа награда за спектакъл в категория „Юношески 

театри“. 

Чрез партньорство на НЧ „Бузлуджа 2010“ и ДГ „Райна Княгиня“ е създаден детски 

танцов състав, в който участват 16 деца от различни етноси. 

              Организираните 16 спортни прояви на читалищата дават възможност на децата 

да се забавляват, да повишат двигателната си активност и физическо здраве.   

 

 

6.2.ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

6.2.1. Дейности на учебните заведения и общинска администрация в подкрепа на 

личностното развитие на децата и учениците. 

Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно 

разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от 

разпознаване на дарбите на децата. В резултат от наблюденията си учителят организира 

преподаването съобразно потребностите и силните страни на децата и учениците. Успява 

аргументирано и навреме да посрещне със своето преподаване първите признаци на 

затруднения в ученето на всяко дете, както и да отдели допълнително внимание на 

децата, които се развиват  в конкретна област на знанието, спорта или изкуствата, така че 

те да разгърнат своя потенциал.  

Общата подкрепа включва и всички допълнителни дейности, които помагат на 

децата и учениците да се развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително 

обучение, превенция на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, политика 

за позитивна дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране и прочие, 

които се изпълняват от помагащи и допълнителни специалисти в детската градина и в 

училището и от неспециализирания персонал. 
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В хода на изготвяне на Анализа по смисъла на чл.178, ал.1 от ЗПУО стана ясно, че 

учителите използват активно в своята работа различните видове форми на обща 

подкрепа за личностно развитие: 

• екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти  – 

основно организационно средство за обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които 

се включват децата и учениците, за обмен на информация и добри практики между 

учителите; 

• допълнително обучение по учебни предмети при условията на закона – 

осигуряване условия за допълнително обучение на учениците съобразно индивидуалните 

им интереси и потребности с цел развиване на способностите им, инициативността и 

предприемчивостта им; често се осъществява благодарение на одобрени проекти към 

МОН; 

• допълнителни модули за деца, които не владеят български език – поради 

наличието на деца билингви основен приоритет в работата на педагозите е 

осигуряването на допълнително обучение за усвояването на българския книжовен език с 

цел подпомагане на образователната интеграция (Глава втора от ЗПУО); 

• консултации по учебни предмети – достъпно за всички ученици; 

• кариерно ориентиране – включва дейности за информиране, диагностика, 

консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в 

техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване 

на връзка между училището и пазара на труда; в предучилищното образование се 

осъществяват взаимно допълващи се дейности за запознаване с професии чрез формите 

на педагогическото взаимодействие, по време на игра и на дейности по избор на детето, 

чрез провеждане на срещи с родители с различна професионална квалификация и други; 

• занимания по интереси – включват: 

– дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и 

творчески умения и изяви на способностите в областта на науките, технологиите, 

изкуствата, спорта, глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование, образованието за устойчиво развитие, както и за придобиване на умения за 

лидерство;  

– дейности, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и 

спортно-туристически участия и изяви по проекти, програми и други на общинско, 

областно, национално и международно равнище;  

–  обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които 

се придобива допълнителна подготовка от учениците, определена в съответствие с чл. 

85, ал. 3 от ЗПУО.  

Чрез заниманията по интереси се подкрепя развитието на ключовите 

компетентности на учениците в областта на математиката, информатиката, природните 

науки и технологиите и се подпомага професионалното ориентиране на учениците. 

Развива се интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, 

патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, 

насърчаването на иновациите и креативното мислене на децата и учениците.  

• библиотечно-информационно обслужване – училищата осигуряват свободен 

достъп на учениците до информация в библиотечния фонд и в глобалната мрежа с цел 

изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и ползване на информация. 

Чрез библиотечно-информационното обслужване се изграждат навици за непрекъснато 

самообразование и се мотивира личностното израстване и гражданската отговорност; 

• грижа за здравето – осигурява се въз основа на информация от родителя за 

здравословното състояние на детето/ученика и за проведени медицински изследвания и 
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консултации; създадени са условия за достъп на децата и учениците до медицинско 

обслужване;  

• поощряване с морални и материални награди – при постигнати добри постижения 

в обучението, в заниманията по интереси и за участие в конкурси и състезания; 

• дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение – 

провеждат се тренинги с родители, ролеви игри с децата за разпознаване и овладяване на 

различните емоции, усвояване на определен модел на поведение и др.; в детските 

градини е осигурен психолог, който осигурява психологическа подкрепа на всички 

участници в образователния процес, предоставя методическа помощ на учителите за 

превенция на тормоза и насилието и за преодоляване на проблемното поведение на 

децата и учениците; извършва групова работа с децата; при необходимост работи със 

средата, в която е детето – семейството, връстниците; 

• ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения – 

осигуряване на консултации и допълнително обучение по учебни предмети при 

условията на ЗПУО; 

• логопедична работа – при установяване на необходимост.  

 

 3.2. Състояние на общата подкрепа за личностно развитие 

3.2.1. Детски градини 

 

   

 

 

Име на ДГ 
Създаден 

екип за 

подкрепа  

Създаден 

план за 

подкрепа  

Брой 

форми за 

осигурява

не на 

обща 

подкрепа 

Брой деца, 

получаващ

и обща 

подкрепа 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 1 1 6 141 

ДГ “Щастливо детство“, гр. Исперих 1 1 6 99 

ДГ “Мечо Пух“, гр. Исперих 1 1 6 97 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 1 1 6 100 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 1 1 6 20 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 1 1 6 40 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 1 6 14 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 1 1 6 13 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 1 1 6 20 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 1 1 6 36 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 1 1 6 14 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 1 6 16 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 1 1 6 41 

ДГ “Радост“ , с. Подайва 1 1 6 51 

ОБЩО: 14 14 6 702 
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3.2.2. Училища 

Име на училището 

Създаден екип за 

подкрепа  

Създаден план за 

подкрепа  

Брой форми за 

осигуряване на обща 

подкрепа 

Брой ученици, 

получаващи обща 

подкрепа 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 1 1 1 1 3 3 0 5 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 1 1 1 1 3 3 20 60 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих 1 1 1 1 10 10 290 250 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих 1          1 1 1 8 10 10 12 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево 1 1 1 1 2 2 4 4 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 0 0 0 0 80 0 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 1 1 1 1 1 1 47 47 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 1 1 1 0 10 10 72 55 

ОБЩО: 7 7 7 6 – – 523 433 

 

Име на училището 

Осигуряване на 

допълнително 

обучение по предмети 

Брой ученици с 

осигурено 

допълнително 

обучение по предмети 

Брой ученици, 

включени в 

консултации по уч. 

предмет 

Брой ученици, 

ползващи библ.-инф. 

обслужване 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово 0 0 0 0 74 74 0 0 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих 0 0 0 0 0 0 69 72 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих 0 0 0 0 733 644 733 644 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих Да  Да 0 27 290 217 312 277 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих Да         Да 5 10 15 12 378 461 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Да Да 1 4 4 4 4 4 
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ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци 0 0 0 0 148 116 75 55 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва 0 0 0 0 167 167 167 167 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово Да Да 21 9 72 55 72 55 

ОБЩО: – – 27 50 1503 1289 1810   1735 

 

Име на училището 

Осигурено медицинско 

лице  

Брой ученици, 

получили стипендии 

Брой ученици, 

поощрени с морални и 

материални награди 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – с. Вазово Да Да 0 0 20 16 

ПГ „Васил Левски“  – гр. Исперих Да Да 72 85 25 30 

ОУ „В. Априлов“ – гр.Исперих Да Да 0 0 520 480 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих Да Да 0 0 148 160 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – гр. Исперих Да Да 85 92 95 120 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Китанчево Да Да 0 0 6 5 

ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци Да Да 0 0 20 30 

ОУ „Отец Паисий“ – с. Подайва Да Да 0 0 0 0 

ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово Да Да 0 0 26 25 

ОБЩО: – – 157 177 860 866 

 

 

 

4. Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно развитие 

 

4.1. Описание на наличните форми на допълнителна подкрепа – допълнителната подкрепа за личностно развитие съгласно 

чл.187, ал.1 включва: 
1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 



 136 

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. 

 

4.2. Състояние на допълнителната подкрепа в община Исперих 

 

4.2.1. Детски градини /2018-2019 учебна година/ 

 

Име на ДГ 

Брой деца, на които, 

след извършена 

оценка на 

индивидуалните 

потребности, е 

одобрена или 

отказана доп. 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой деца 

със СОП, 

участвали 

в конкурси, 

състезания, 

изяви 

Брой деца 

със СОП, с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

от други 

институции 

одобрена отказана 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“,  гр.Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Мечо Пух“,  гр. Исперих 1 0 0 0 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 0 0 0 0 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 0 0 0 0 
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ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 0 0 0 0 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 0 1 0 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 0 0 0 0 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 0 0 0 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 0 0 0 0 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 0 0 0 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 0 0 0 0 

ДГ “Радост“, с. Подайва 0 0 0 0 

                                                     ОБЩО: 3 0 1 0 

 

Име на ДГ 

Брой 

психолози 

/на щат в 

Общинска 

администр

ация/ 

Брой 

логопеди 

на щат в 

ДГ 

ДГ “Първи юни“, гр.Исперих 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Мечо Пух“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих 1 0 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково 1 0 

ДГ “Дора Габе“, с. Лудогорци 1 0 

ДГ “Осми март“, с. Як.Груево 1 0 

ДГ “Детелина“, с. Делчево 1 0 

ДГ “Братя Грим“, с.Тодорово 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. Китанчево 1 0 

ДГ “Щастливо детство“, с. М.Поровец 1 0 

ДГ “Радост“, с. Свещари 1 0 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово 1 0 

ДГ “Радост“ , с. Подайва 1 0 

ОБЩО: 1 0 

 

 

 

 

 

 



 138 

 

 

 

Име на училището 

Осигурен достъп за 

хора с увреждания 

Предприети мерки за 

достъп за хора с 

увреждания 

Нови кабинети, 

нова достъпна 

архитектурна 

среда 

2016-2017 2017-2018 
2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-

2018 

ДГ “Първи юни“, 

гр.Исперих 
Не Не 

Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, 

гр. Исперих 
Не Не 

Не Не Не Не 

ДГ “Мечо Пух“, гр. 

Исперих 
Не Не 

Не Не Не Не 

ДГ “Слънце“, гр. Исперих Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Кокиче“, с. Йонково Не Не Не  Не Не Не 

ДГ “Дора Габе“, с. 

Лудогорци 
Не Не 

Не Не Не Не 

ДГ “Осми март“, с. 

Як.Груево 
Не Не 

Не Не Не Не 

ДГ “Детелина“, с. Делчево Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Братя Грим“, 

с.Тодорово 
Не Не 

Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, с. 

Китанчево 
Не Не 

Не Не Не Не 

ДГ “Щастливо детство“, с. 

М.Поровец 
Не Не 

Не Не Не Не 

ДГ “Радост“, с. Свещари Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Кокиче“, с. Вазово Не Не Не Не Не Не 

ДГ “Радост“ , с. Подайва Не Не Не Не Не Не 
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4.2.2. Училища 

 

Име на 

училището 

Брой ученици, на 

които, след 

извършена оценка на 

индивидуалните 

потребности, е 

одобрена или 

отказана доп. 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой ученици със 

СОП, участвали в 

конкурси, 

състезания, изяви 

Брой ученици 

със СОП, с 

осигурена доп. 

подкрепа по 

проект 

„Включващо 

образование“ 

Брой ученици 

със СОП, с 

осигурена доп. 

подкрепа от 

други 

институции 

одо

бре

на 

отк

азан

а 

одо

бре

на 

отк

аза

на 

2016-2017 
2017-

2018 

2016-2017 2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

ОУ „Никола Й. 

Вапцаров“ – с. 

Вазово 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил 

Левски“  – гр. 

Исперих 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „В. 

Априлов“ – 

гр.Исперих 
0 0 1 0 

28 22 33 29 0 0 

ОУ „Христо 

Ботев“ – гр. 

Исперих 
0 0 2 0 

8 7 0 0 1 1 

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ – гр. 

Исперих 
0 0 0 0 

18 20 0 0 1 1 

ОУ „Христо 

Ботев“ – с. 

Китанчево 
4 0 4 0 

4 4 0 1 1 1 

ОУ „Христо 

Ботев“ – с. 

Лудогорци 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Отец 

Паисий“ – с. 

Подайва 
0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Васил 

Левски“ – с. 

Тодорово 
3 0 4 0 

3 4 0 0 1 0 

ОБЩО: 7 0 11 0 61 57 33 30 4 3 
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Име на училището 

Брой ресурсни 

учители на щат в 

училището 

Брой психолози 

на щат в 

училището 

Брой логопеди на 

щат в училището 

Брой 

педагогически 

съветници на щат 

в училището 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

ОУ „Никола Й. 

Вапцаров“ – с. 

Вазово 
0 0 

0 0 0 0 0 0 

ПГ „Васил Левски“  

– гр. Исперих 
0 0 

0 0 0 0 1 1 

ОУ „В. Априлов“ – 

гр.Исперих 
3 3 

1 1 1 1 1 1 

ОУ „Христо Ботев“ 

– гр. Исперих 
0 0 

0 0 0 0 0 0 

ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ – гр. 

Исперих 
1 1 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ 

– с. Китанчево 
0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Христо Ботев“ 

– с. Лудогорци 
0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Отец Паисий“ 

– с. Подайва 
0 1 

0 0 0 0 0 0 

ОУ „Васил Левски“ 

– с. Тодорово 0 0 

0 0 0 0 0 0 

ОБЩО: 4 5 1 1 1 1 2 2 

 

 

Име на училището 

Осигурен достъп за 

хора с увреждания 

Предприети мерки за 

достъп за хора с 

увреждания 

Нови кабинети, нова 

достъпна 

архитектурна среда 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

ОУ „Никола Й. 

Вапцаров“ – с. Вазово 
Не Не 

Не Не Не Не 

ПГ „Васил Левски“  – гр. 

Исперих 
Не Не 

Не Не Не Не 

ОУ „В. Априлов“ – 

гр.Исперих 
Да Да 

Да Да Не Не 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. 

Исперих 
Да Да 

Не Не Не Не 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ 

– гр. Исперих 
Да Да 

Да  Да Да Да 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Китанчево 
Не Не 

Да Не Не Не 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Лудогорци 
Не Не 

Не Не Не Не 

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 
Не Не 

Не Не Не Не 

ОУ „Васил Левски“ – с. 

Тодорово 
Не Не 

Не Не Не Да 



 141 

6.2.2. Дейности на Центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 

В община Исперих няма Центрове за подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците. Подпомагането на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици 

със специални образователни потребности се осъществява от Регионалния център за 

подкрепа на процеса на приобщаващо образование в гр. Разград.  

 

6.2.3. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците 

 

6.2.3.1. На територията на община Исперих функционира Дневен център за 

деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ). Дневният център е услуга, предоставяща 

специализирана подкрепа на деца и младежи в неравностойно положение. В ДЦДМУ се 

предлагат дневни занимания, които насърчават и поддържат уменията на децата и 

младежите, а в същото време и надграждат възможностите им за развитие. Дейностите, 

които осъществяват специалистите, са: психологическо консултиране; социална 

рехабилитация; логопедична работа; медицинска рехабилитация; педагогическа помощ 

за деца със специални образователни потребности; семейно консултиране; подкрепа за 

включващо обучение. Пред Центъра има изградена рампа за придвижване с инвалидни 

колички, както и пригодено място за извеждане на разходка. На потребителите с тежки 

физически увреждания е осигурен специализиран транспорт – извозване от дома до 

Центъра и обратно. Предлага се междинна закуска и обяд на потребителите с 

целодневен престой.  

 

6.2.3.2. Център за обществена подкрепа към КСУДС „Лудогорие“ – центърът 

за обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в риск и техните 

семейства.  

Основните цели на работа са превенция от отпадане на децата от училище: 

децата получават съдействие за получаване на образование, за развиване на 

творческите способности; децата със СОП се включват в групови дейности, оказва им 

се помощ да се впишат в социалната среда; провеждат се информационни срещи и 

обучения за деца, родители и учители по теми, свързани с проблемното поведение и 

неговото коригиране и др.; прави се оценка на риска; оценка на родителския капацитет; 

оказва се психологическа и педагогическа подкрепа на деца, жертви на насилие, работи 

се активно с деца с агресивно поведение. 

 

6.2.3.3. Център за работа с деца на улицата – центърът за работа с деца на 

улицата е социална услуга, разкрита към КСУДС „Лудогорие” от 01.01.2019 г. Тя 

включва комплекс от социални услуги, свързани с превенцията на попадането на деца 

на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, 

живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална или групова работа с 

детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и 

санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. 
 

6.2.4. Дейности на читалища и спортни клубове в подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците 

6.2.4.1. Читалища  

В читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих се предоставя възможност на децата 

и учениците да развиват своите интереси в областта на танците, музиката, спорта, 

театралното и изобразително изкуство.  
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Група/ 

школа/кръжок 

Вид на конкурса/състезанието 

(местен, регионален, 

национален) 

Година на 

участие 

Брой 

участници 

Брой деца, 

класирали се на 

призови места 

Танцова формация 

„Исперихче” с 

хореограф Росен 

Богданов 

 Международен конкурс за 

изкуства „Радост на брега” – 

2015, 2016 г;  

 Национален конкурс „БУКЕТ“ 

 Международен фолклорен 

фестивал в гр. Търгу Мореш – 

Румъния  

 Международен фолклорен 

фестивал „Радост на брега” – в 

гр. Ахелой. 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

 

 

2017 г. 

 

2016 г. 

44 

 

 

44 

44 

 

 

44 

1 – първо място 

 

 

1 –първо място 

1 –първо място 

 

 

1 –първо място 

Детска музикална 

школа с ръководител 

Зорка Косева 

 Международен детски конкурс за  

забавна музика „Слънце, радост, 

красота – 2018” – гр. Несебър 

 Национален детски фестивал 

„Звезден път” – гр. Разград  

 Национален конкурс „БУКЕТ“  

 

2016 -2018 г. 

 

 

 

 

2016, 2017 г. 

 

2017г.,2018 г. 

3 2 – първо място 

1 – второ място 

дует 

 

 

1 – второ място 

Детска музикална 

школа с ръководител 

Алина Крачунова  

 

 Международен детски конкурс 

за забавна музика Несебър 

„Слънце, радост, красота”   

 Национален фестивал на 

руската песен – гр. Шумен  

 Националния фестивал на 

руската поезия, песен и танци 

„Пусть всегда будет солнце“   

– гр. Казанлък  

 Национален конкурс „БУКЕТ“ 

 Национален детски фестивал 

„Звезден път” гр. Разград  

 

2016, 2017 г. 

 

 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

 

 

 

2017, 2018 г. 

 

2016, 2017 г. 

 

 

 

3 1 – първо  място 

 

2 – второ място 

 

 

 

 

 

1 – първо място 

 

 

 

 

 

1 – първо място 

Балетна формация  Международен детски конкурс 2016, 2017, 11 1 – четвърто 

Група/школа/кръжок 
Брой обхванати 

деца/ученици 
Танцова формация „Исперихче” 52 

Детска музикална школа  10 

Детска музикална школа  10 

Балетна формация „ФОРТЕ” 33 

Детска вокална формация „Теменуга”  14 

Детска формация за Хип-хоп танци   30 

Клуб „Бит и традиция”  12 

Кръжок „Художествено слово“ 13 

Клуб по карате/джудо  11 

Детска музикална школа с класове по пиано 

и китара  16 

ОБЩО: 201 
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„ФОРТЕ” с 

ръководител Милена 

Милева 

за забавна музика „Слънце, 

радост, красота – 2018” – гр. 

Несебър 

 Конкурс за популярна песен 

„Звезден път” – гр. Разград  

2018 г. 

 

 

2016, 2017 г. 

място 

Детска вокална 

формация 

„Теменуга” с 

ръководител Виолета 

Чикова Богатска 

 

 Международен детски конкурс 

за забавна музика Несебър 

„Слънце, радост, красота” –  

2016 и 2017 г. 

 Международен фестивал на 

изкуствата „LE STELLE DI 

GARDA” GARDASANO – 

2017, гр. Сирмионе, Италия - 

2017 г.  

2016 и 2017 г. 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

14 

1 – първо място 

 

 

 

1 – първо място 

Детска формация за 

Хип-хоп танци  с 

хореограф Гергана 

Карлос Мануел 

 14 Национален танцов 

фестивал  ,,Магията на танца – 

2019 ” – гр. Шумен.  

 

2019 33 1 – първо място 

1 – второ място 

 

6.2.4.2. Спортни клубове  
 

№ 
Наименование на 

клуба 
Вид спорт Местонахождение Председател 

1. 
СНЦ "Футболен клуб 

"Бенковски – 2016" 
футбол гр. Исперих 

Трендафил 

Василев 

2. 
СНЦ "Футболен клуб 

Левски – Подайва" 
футбол 

с. Подайва, ул. "9-ти 

Септември" № 42 
Заид Кадир 

3. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стара сила" 
футбол 

с. Ст.селище, ул. 

"Н.Й.Вапцаров" № 18 
Аксел Кючюк 

4. 

СНЦ "Ученически 

спортен клуб "Ханове 

2018" 

футбол, 

волейбол 

гр. Исперих, 

ПГ по СС "Хан 

Аспарух" 

Сунай Хакъ 

5. 
СНЦ "Футболен клуб 

Стрела" 
футбол 

с. Тодорово, 

ул."Васил Левски" № 

19 

Наджи Ахмед 

7. 
СНЦ "Спортен клуб по 

борба "Осман Дуралиев" 
борба 

с. Китанчево, 

ул."Йорданка 

Николова" № 19 

Бехчет Фикрет 

8. 
СНЦ "Колоклуб 

Димитровец – Исперих" 
колоездене 

гр. Исперих, ул. 

"Иван Вазов" № 6 

Димитър 

Балански 

9. 
СНЦ "Волейболен клуб 

"Хан Аспарух" 
волейбол 

гр. Исперих, 

ул."Панайот Волов" 

№ 15 

Иван Василев 

10. 
СНЦ "Адреналин в 

кръвта" 
мото клуб 

гр. Исперих, 

ул."Янтра" № 12 
Юнуз Ахмед 

11. 

СНЦ "Училищен 

спортен клуб "Васил 

Априлов" 

НСО 

гр. Исперих 

ул."Васил Левски" № 

78 

Пламен Цанев 
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12. 
СНЦ "Спортен клуб по 

тенис на маса –Исперих" 
тенис на маса гр. Исперих Дамян Милев 

 

 

6.2.5. Работа по проекти като част от общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците 

 

 

Име/вид на проекта/ 

програмата 
Изпълняваща институция Цел на проекта/програмата 

„Училищен плод“ Всички детски градини и 

училища на територията на 

общината 

Основната цел, която е заложена в 

прилагането на схема „Училищен 

плод”, е грижата за здравето на 

децата, а именно да се увеличи делът 

на плодовете и зеленчуците в 

храненето на децата, особено във 

възрастта, когато се оформят 

хранителните им навици. 

„Училищно мляко“ Всички детски градини и 

училища на територията на 

общината 

Схемата се прилага с цел да се 

насърчат здравословни хранителни 

навици още в най-ранна възраст. 

Проект „Образователна 

интеграция на учениците 

от етническите малцинства 

в община Исперих”, 

реализиран с финансовата 

подкрепа на ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансирана от 

Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

Община Исперих – 

бенефициент 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. 

Исперих, основен партньор на 

Община Исперих; 

– ОУ „Христо Ботев”, с. 

Китанчево; 

– ОУ „Христо Ботев”, с. 

Лудогорци; 

– ОУ „В. Априлов“, гр. 

Исперих; 

– ОУ „Отец Паисий“, с. 

Подайва; 

– ПГ „Васил Левски“, гр. 

Исперих; 

– ОУ „Н. Й. Вапцаров“, с. 

Вазово. 

Проектът приключи през януари 2019 

година. Целта на проекта беше да се 

привлекат и задържат учениците в 

училище през учебната година чрез 

желанието им да практикуват любими 

спортове и чрез включването им в 

допълнителни извънучилищни 

занимания.  

Проект „Развитие 

на способностите на 

учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене 

чрез дейности, развиващи 

специфични знания, 

умения и компетентности 

(Твоят час)“ – фаза 1, 

финансиран от ОП „Наука 

и образование за 

интелигентен растеж“, 

съфинансирана от 

Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и 

инвестиционни фондове.  

 

Всички училища на 

територията на общината 

Проектът се изпълнява през учебните 

2016-2017 и 2017-2018 години. 

Основна цел на проекта беше да се 

създадат условия за повишаване 

потенциала на учениците чрез 

допълване, развиване, надграждане на 

техните знания и компетентности, 

придобити в рамките на 

задължителната им подготовка в 

училище. 
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„Социално-икономическа и 

образователна интеграция 

на етническите малцинства 

в Община Исперих“, 

финансиран от ОП „Наука 

и образование за 

интелигентен растеж“ 

– Община Исперих; 

– Всички училища на 

територията 

на общината;  

– ДГ „Слънце“ – град 

Исперих. 

Проектът включва подобряване 

усвояването на българския език от 

ученици, за които той не е майчин и 

задържане в училище на застрашени 

от отпадане деца; създаване на 

условия за подобряване на взаимното 

опознаване, общуването и 

комуникацията между децата от 

различните етноси; включване на 

родители в различни съвместни 

дейности за привличането им в 

образователния процес и създаване на 

партньорство с училищните власти. 

Проект за предоставяне на 

средства за подпомагане на 

физическото възпитание и 

спорта по реда на 

Постановление № 129 на 

МС  

Всички училища и детски 

градини на територията на 

общината 

Целта на проекта е с предоставените 

средства да се подпомогнат 

физическото възпитание и спорта в 

учебните заведения. 

„Всеки ученик ще бъде 

отличник“ към АМАЛИПЕ 

– ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Китанчево 

Цел на на проекта е училището да 

стане привлекателно място за 

учениците, които не проявяват особен 

интерес към учебното съдържание, 

чрез откриване на области, в които 

съответният ученик може да покаже 

потенциал и да го развие. 

Европроект по Програма 

Еразъм +, Ключова дейност 

2, „Стратегически 

партньорства“, Сектор 

„Училищно образование“ – 

Проект „Европейски кръг 

за наука и 

интердисциплинарни 

знания за всички ученици“ 

– ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ в  

партньорство с училища от 

Румъния, Италия, Испания, 

Турция 

Основна цел на проекта е да се 

насърчи прилагането на 

интердисциплинарния подход при 

преподаването и усвояването на 

научните знания от учители и 

ученици. Тематиката на проекта е с 

екологична насоченост. 

Проект „Знаещи и можещи 

в Европа“ на ЦРЧР по 

Програма „Еразъм+“ КД 1 

– „Професионално 

образование и обучение“ 

– ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ 

Целта на проекта е да се даде 

възможност на учениците да 

надградят професионалните си знания 

и умения като осъществяват стаж по 

професията си в реална работна среда 

в две европейски държави – Италия и 

Испания. 

Проект „Топъл обяд“ на 

Областна организация 

БЧК, гр. Разград 

– ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ 

Предоставя се топъл обяд на ученици 

в социално-слабо положение. 

Проект на МОН – 

„Ученически практики“ 

чрез ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен растеж“  

– ПГ по СС „Хан 

Аспарух“ 

Общата цел на проекта е да бъде 

повишен броят на учениците в 

професионалните училища и 

адаптиране на професионалното 

образование и обучение (ПОО) към 

нуждите на пазара на труда. Цели се 

да се постигнат следните резултати, 

така че сътрудничеството между 

системите на ПОО и бизнеса в 

България да стане по-ефективно: 
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• Подобряване на връзките между 

ПОО и бизнеса; 

• Подобряване на практическите 

умения на учениците за работа в 

реална работна среда; 

• Подобряване на перспективите за 

успешна реализация на завършилите 

ПОО на пазара на труда. 

Проект VALDAMO на 

фондация „Америка за 

България“ 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 

Работи се с деца в неравностойно 

положение. 

НП „Без свободен час“ – ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 

Програмата е свързана с 

необходимостта от засилване на 

механизмите за отчетност, 

наблюдение и контрол по отношение 

подобряване качеството на 

образованието чрез осигуряване на 

условия за непрекъснат образователен 

процес на децата и учениците в 

училищата, както и създаване на 

условия за опазване на живота и 

здравето им 

НП „С грижа за всеки 

ученик“ 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 

Повишаване качеството на 

образователния процес чрез 

осигуряване на допълнително 

обучение за учениците, които срещат 

трудности при постигане на 

очакваните резултати от обучението и 

се нуждаят от диференциран и/или 

индивидуален подход. 

НП „Развитие на системата 

на предучилищното 

образование“ 

– ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва; 

– ДГ „Кокиче“ – с. 

Вазово; 

– ДГ „Радост“ – с. 

Подайва; 

– ДГ „Дора Габе“ – с. 

Лудогорци; 

– ДГ „Слънце“ – гр. 

Исперих. 

Целта на програмата е повишаване на 

качеството на предучилищното 

образование и осигуряването на равен 

старт преди постъпване в училище 

чрез използването на съвременни 

дидактични материали и насърчаване 

участието на родителите; създаване 

на условия за оптимално физическо и 

личностно развитие на децата чрез 

осигуряване и приложение на 

съвременни дидактични материали; 

насърчаване на активното участие на 

родителите в процеса на 

предучилищното образование. 

Проект „В дълбините на 

космоса” - партньорски 

проект в Портала на 

eTwinning 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. 

Исперих 

Проект, в който участват 40 учители и 

415 ученици на възраст между 9 и 16 

години от 29 училища от Италия, 

Португалия, Турция, Азербайджан, 

Грузия, Украйна, Македония, Литва, 

Албания, Румъния и България. 

Продължителността на проекта е 9 

месеца. Работният език е английски. 

ОУ „Христо Ботев” участва в проекта 

с един учител и с 11 ученици. 
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Проект „Моята история е 

моята гордост” - 

партньорски проект в 

Портала на eTwinning 

 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. 

Исперих 

Проектът се изпълнява в 

партньорство с Азербайджан, 

Румъния, Турция и Испания.  

Този проект  цели да повиши 

осведомеността за  историческите 

места, включени в Списъка на 

световното културно и природно 

наследство на ЮНЕСКО и да проучи 

причините, поради които тези места 

са достойни за съхранение. 

Учениците изграждат познанията чрез 

интерактивни преживявания, 

предназначени да им помогнат да 

проучат историята по смислен и 

ангажиращ начин. Проектът също 

така спомага да се идентифицират 

исторически места в други държави и 

да се открие каква роля играят те в 

днешно време в държавите, в които се 

намират.  

ОУ „Христо Ботев” участва в проекта 

с един учител и с 4 ученици. 

Национална програма 

„Осигуряване на 

съвременна образователна 

среда” за 2017 г., Модул 

„Подобряване на условията 

за експериментална работа 

по природни науки” 

– ОУ „Христо Ботев”, гр. 

Исперих 

Усвоени са 1880,00 лв. по модул 

„Подобряване на условията за 

експериментална работа по природни 

науки” за закупуване на уреди, 

прибори, пособия, стъклария, 

реактиви, необходими за провеждане 

на лабораторни и експериментални 

дейности по учебния предмет Човекът 

и природата в VI клас. 

НП „С грижа за всеки 

ученик“ 

– ОУ „Васил Априлов“, 

гр. Исперих 

Подпомагане на обучението по 

български език и литература на 

ученици от II-VII клас. 

НП „ИКТ в системата на 

предучилищното и 

училищното образование“ 

– Всички детски градини 

на територията на 

общината; 

– ОУ „Х. Ботев“ – с. 

Лудогорци; 

– ПГ „Васил Левски“ – гр. 

Исперих; 

– ОУ „Х. Ботев“ – гр. 

Исперих. 

Подобряване качеството и 

възможностите за електронно 

обучение в системата на 

предучилищното и училищното 

образование, достъп до съвременни 

информационни и комуникационни 

технологии, внедряване на 

иновативни съвременни обучителни 

методи и създаване на условия за 

обучение на педагогическите 

специалисти за ползването им. 

НП „Обучение за  ИТ 

кариера“ 

– ПГ „Васил Левски“ – гр. 

Исперих 

Осъществява се обучение по 

програмиране за придобиване на 

професионална квалификация по 

професия „Приложен програмист“. 

Обучението се организира в 

свободното време на учениците. 
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6.2.6. Групи за занимания по интереси, сформирани в училищата във връзка с 
Наредба за приобщаващото образование (Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 

27.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 18.12.2018 г. Приета с ПМС № 

232 от 20.10.2017 г.), като част от общата и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците 

 

Име на училището Сформирани групи за занимания по интереси 

 

ОУ „Никола Й. Вапцаров“ – 

с. Вазово 

1. Клуб  „Занимателна математика“ 

2. Клуб „Тенис на маса“ 

3. Клуб „Аеробика“ 

4. Клуб „Изящни и приложни изкуства“ 

5. Клуб „Занимателна математика“ 

6. Клуб „Занимателна биология“ 

ПГ „Васил Левски“  – гр. 

Исперих 

1. Клуб „Математика“ 

2. Клуб „Видеомонтаж“ 

3. Клуб „Логическа мисъл“ 

4. Клуб „Генийатор“ 

5. Клуб „Химията около нас“ 

6. Клуб „Здравни познания и оказване на долекарска помощ“ 

7. Клуб „Биологията на 21 век“ 

ОУ „В. Априлов“ – 

гр.Исперих 

27 групи – обхващат занимания по информационни 

технологии, приложно изкуство, спорт, математика, 

английски език, гражданско образование, български фолклор 

– песни и танци. 

ОУ „Христо Ботев“ – гр. 

Исперих 

1. „Забавна математика“ 

2. „DITSmart” 

3. „Сръчни ръце“ 

4. „Веселите ноти“ 

5. „Природолюбители“ 

6. „Школа по родолюбие“ 

7. „Доброволен отряд – пазители на природата“ 

ПГ по СС „Хан Аспарух“ – 

гр. Исперих 

 

 

 

 

 

 

 

1. Волейболен клуб 

2. Клуб „Занимателна физика“ 

3. Клуб „Химията е живот“ 

4. „Английски език и литература – обичаи на 

англоговорящите страни“ 

5. „Технологии в помощ на историята“ 
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6. „Родолюбие“ 

7. „Природата около нас“ 

8. „Екология“ 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Китанчево 

1. „Занимателна математика“ 

2. „Млад природолюбител“ 

3. „Цветна палитра“ 

4. „Палитра“ 

ОУ „Христо Ботев“ – с. 

Лудогорци 

1.   1. Клуб „Здрав дух, здраво тяло“ 

2. Клуб „Футбол“ 

3. Клуб „Родолюбец“ 

ОУ „Отец Паисий“ – с. 

Подайва 

1. Клуб „Математическа логика“ 

2. Клуб „Мултимедийна работилница“ 

3. Клуб „Млад предприемач“ 

4. Клуб „С България в сърцето – моят роден край“ 

5. Клуб „Шарена шевица“ 

6. Клуб „Вълшебница от хартия“ 

7. Клуб „Баскетбол“ 

ОУ „Васил Левски“ – с. 

Тодорово 

1. Клуб „Забавният свят на математиката“ 

2. Клуб „Магията на математиката“ 

3. Клуб „Приказен свят“ 

 

 

 

6.3.ОБЩИНА КУБРАТ 

 

6.3.1. 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 
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инструменти, осигурени с медикаменти и превързочни материали. За здравето на децата и 

учениците се грижат медицински специалисти. 

 

6.3.2. Дейности на Центрове за 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. 

 

6.3.2.1. 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; 

 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.  

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. 

 

6.3.2.2. 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 
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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. 

 

6.3.3. Социални услуги в подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

 

6.3.3.1  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:  

 

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; 
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 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. 

 

6.3.3.2. 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. 

 

Кадровиресурси: 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. 

 

 

6.3.4. Дейности на 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. 
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6.4. ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 

 
Училището и детската градина е втората по важност среда за развитие на децата 

след семейството. Нейната основна функция не е само образователна. Основен 

приоритет във възпитанието на децата в училището и  детската градина  е тяхното 

личностно развитие. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете. Допълнителната подкрепа се 

предоставя въз основа на оценката на индивидуалните потребности, която се извършва 

от екип /логопед и психолог/ към учебните заведения.  Педагогическият, 

непедагогическият екип съвместно със специалистите и родителите имат за цел : 

o изграждане на позитивен организационен климат; 

o висока езикова култура по български език; 

o формиране на умения за креативност и работа в екип; 

o развиване на чисто човешки ценности и умения за живот; 

o развиване на способностите; 

o развиване на физическа култура. 

 

Общата подкрепа включва и всички онези допълнителни дейности, които 

помагат на децата и учениците да се развиват и учат - дейности за мотивация, 

допълнително обучение, превенция на психичното здраве, превенция на насилието и 

 ____________________________________________________________________   
Съгласно чл. 178, ал. 1 от ЗПУО, общата подкрепа за личностно 

развитие включва: 

 

Осигурява се : 

 екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти; 
Всички институции 

 допълнително обучение по учебни предмети при условията 

на този закон; 
Само училища 

 допълнителни модули за деца, които не владеят български 
език; Само детски градини 

 допълнителни консултации по учебни предмети, които се 

провеждат извън редовните учебни часове; 
Само училища 

 консултации по учебни предмети; Само училища 

 кариерно ориентиране на учениците; Всички институции 

 занимания по интереси; Всички институции 

 библиотечно-информационно обслужване; Само училища 

 грижа за здравето; Всички институции 

 поощряване с морални и материални награди; Всички институции 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение; 
Всички институции 

 ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения; 
Всички институции 

 логопедична работа 

 
Всички институции 

http://eduteh.eu/chastno-osnovno-uchilishte/prioritetni-napravleniq/personal-development-chou/
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тормоза, училищна политика за позитивна дисциплина, кариерно консултиране, 

здравна грижа, асистиране и др., които се изпълняват от помагащи и допълнителни 

специалисти в детската градина и в училището, и от неспециализираният персонал. 

Родителите заедно с учителите са най-сигурният ресурс за децата. Дали ще 

участват активно или пасивно в общата подкрепа, зависи от самите родители. Те са 

желан от училището партньор, защото са носители на важна информация и на различна 

гледна точка за детето, а също така, защото за тях, както и за училището е важно детето 

да се развива и да се чувства добре. Родителите могат да получат, но и да дадат 

информация и опит, с които да помогнат на учителите да опознаят по-добре детето. 

Необходимо е училището и детската градина да положат усилия да изградят връзката с 

родителите и постоянно да поддържат тяхното участие като основен партньор. 

 

5.Предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно развитие 
 

 Допълнителната подкрепа за личностно развитие по чл. 187 на ЗПУО е 

насочена към четири групи деца и ученици: със специални образователни 

потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания и включва: 

-  работа с дете и ученик по конкретен случай; 

-  психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, 

зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при 

физически увреждания; 

-  осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти; 

- предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците 

със сензорни увреждания; 

-  ресурсно подпомагане. 

 Дейности, които не могат да се извършат самостоятелно от всяко 

училище, а изискват координирана общинска политика са: 

-  психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, 

зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при 

физически увреждания; 

-  осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана 

подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, 

дидактически материали, методики и специалисти; 

-  предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците 

със сензорни увреждания; 

-  ресурсно подпомагане. 
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За учебната 2017-2018 година 

Населено 

място 

Име на 

училище 

Вид 

според 

финанс

ирането 

по чл. 

35-36, 

чл. 49 

ал. 7 и 

чл. 50 

ал. 4 от 

ЗПУО 

Брой ученици, на 

които след 

извършена 

оценка на 

индивидуалните 

потребности е 

одобрена или 

отказана 

допълнителната 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой 

учени

ци със 

СОП с 

осигур

ена 

доп. 

подкр

епа 

Брой 

учениц

и със 

СОП с 

осигур

ена 

доп. 

подкре

па от 

РЦПП

ПО 

Брой 

ученици 

със СОП, 

участвали 

в 

различни 

изяви,кон

курси,със

тезания 

Брой 

ученици 

със СОП с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

по проект 

"Включващ

о 

образовани

е" 

Брой 

ученици 

със СОП с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

от други 

институци

и 

Брой 

психо

лози 

на 

щат в 

учили

щето 

 

одобрен

а 

отказа

на  

3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16  

Брестовене 

ОУ  

"Христо 

Ботев" 

Общинс

ко 1 0 2 2 2 0 0 0  

Завет 

СУ  "Свети 

Свети 

Кирил и 

Методий" 

Общинс

ко 0 0 9 9 9 0 0 0  

Завет 

ВУИ 

Никола  

Вапцаров 

Държавн

о 3 0 3 3 3 0 3 1  

   4 0 14 14 14 0 3 1  
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За учебната 2017-2018 година 

 

Населено 

място 

Име на 

училище 

Вид според 

финансиран

ето по чл. 

35-36, чл. 49 

ал. 7 и чл. 50 

ал. 4 от 

ЗПУО 

Брой ученици, на 

които след 

извършена 

оценка на 

индивидуалните 

потребности е 

одобрена или 

отказана 

допълнителната 

подкрепа от 

РЕПЛРДУСОП 

Брой 

учениц

и със 

СОП с 

осигур

ена 

доп. 

подкре

па 

Брой 

учени

ци 

със 

СОП 

с 

осигу

рена 

доп. 

подкр

епа 

от 

РЦП

ППО 

Брой 

ученици 

със 

СОП, 

участвал

и в 

различн

и 

изяви,ко

нкурси,с

ъстезани

я 

Брой 

ученици 

със СОП с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

по проект 

"Включващ

о 

образовани

е" 

Брой 

ученици 

със СОП с 

осигурена 

доп. 

подкрепа 

от други 

институци

и 

Брой 

психо

лози 

на 

щат в 

учили

щето 

 

одобрена 

отказа

на 
 

 

3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 16  

Брестовене 

ОУ  

"Хр.Боте

в" Общинско 1 0 3 3 3 0 0 0  

Завет 

СУ "Св. 

Св. 

Кирил и 

Методий" Общинско 0 0 8 8 8 0 0 0  

Завет 

ВУИ Н. 

Вапцаров Държавно 1 0 1 1 1 1 1 1  

   2 0 12 12 12 1 1 1  
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6. Кадрови ресурси и материална база . 

 
Всички учебни заведения на територията на Община притежава добри архитектурно -  

технологични показатели, които ги обуславят като надеждни образователни институции. 

Основните учебни корпуси са добре подържани и изцяло санирани, подменени и 

осъвременени локално отоплителните инсталация, притежават действащи добре оборудвани 

училищни помещения, физкултурен салон или пригодени за целта стаи и зали за хранене. 

Училищата   поддържат високи нива на здравно – хигиенни, топлинни и осветителни норми, 

благоприятстващи и стимулиращи подрастващите. Създадена е благоприятстваща естетическа 

среда. 

 

 

 В СУ“Св.Св.Кирил и Методий“ 

 

През учебната 2018/2019 година започна с 29 броя педагогически  персонал, от 

които 1 /един/ директор, 1/ един / зам.директор по учебната дейност  и 27 /двадесет и 

седем / учители. 

     Правоспособни учители са 24 /двадесет и четири /  и 1/един/  неправоспособен по 

предмета, но с квалификация,,учител”, 1/един/  неправоспособен, но с висше магистър 

инженерна специалност и 1 /един/ неправоспособен  

       С висше образование магистър са 18/осемнадесет/,с висше образование бакалавър – 

7 /седем /,  с  професионален бакалавър -  3 /трима/, средно-1/един/  .От тях с второ 

ПКС -1 /един /учител, с трето ПКС – 3 /трима/, с четвърто ПКС – 1 / един / учител и с 

пето ПКС-12 /дванадесет/ учители. Кадровата осигуреност през учебната година бе 

обезпечена добре. Няма правоспособни учители по английски език, музика и 

изобразително изкуство. Наложи се да се назначи неправоспособен учител по 

английски език в начален етап , изобразителното изкуство допълва нормативите на 

трима учители и1 / един/ учител се явява неправоспособен по музика  в гимназиален 

етап . Незаети щатни бройки няма. 

 

 СУ”Св. Св. Кирил и Методий”– разполага със следните устройства: 

- компютърна конфигурация – 23 бр.- цветни, лазерни и мастилено-струйни принтери.-

8 бр. , 3 в 1 

- лаптопи с мултимедийни проектори – 2 бр.+ 10 лаптопа + 2 мултимедийни проектори 

- телевизор – 2бр. 

- обезопасено електрозахранване към всяка маса.-25 бр. 

- през месец май 2013 г. е спечелен проект по МОСВ и ПУДОС. Предоставени са 

интерактивна дъска – 1бр., дигитални фотоапарати – 2 бр., бинокли – 2 бр., телескоп за 

наблюдение на небесни тела – 1 бр. 

През 2016 година -20бр. таблети; по проект”Твоят час”-интерактивна дъска –

преносима-1 бр.+ лаптоп 

- климатици 4 бр.  

 

 Класни стаи – разполагат със: 

- ученически маси със столове, ученически чинове. 

- бели дъски във всяка стая. 

 

 Училищна сграда – разполага със: 

- спортна площадка, която има 2 хандбални игрища, 2 волейболни и 4 баскетболни. 

Отделно затревена площ със различни гимнастически уреди. Асфалтовото покритие на 
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самата площадка е в окаяно състояние, като част от нея има ново покритие. 

- котелно помещение със закупен нов котел през м. декември 2018г. 

- столова – отремонтирана и обновена през януари 2009г.Освежава се всяка година. 

- болен проблем в училището е липсата на спортна зала. 

 

 Библиотека – съдържа:  

- рафтове за книги – 42бр. 

- шкаф за вестници – 1бр. 

- работна маса и бюро - х 1бр. 

   

 Столова – отремонтирана през януари 2009г. 

Необходимост от: 

- маси за хранене – 31бр. 

- столове – 120 бр. 

- оборудване в кухнята –хладилници, фризери, кухненски шкафове. 

 

 Учениците от начален етап са на кабинетна система, V-ХІІ клас не са на 

кабинетна система. Има централно парно отопление. Разполага със 16 класни 

стаи със нови маси – чинове и бели дъски, директорски кабинет, стая – 

счетоводство, компютърен кабинет, физкултурна стая, медицински кабинет, стая 

на учениците със СОП, библиотека със чуждестранна и художествена 

литература, столова. 

 

 Основно училище  “ Христо Ботев ”, с.Брестовене  

 

Учителите в основното училище са 17 на брой , като от тях 14 са жени , а броят 

на мъжете е само 3. Възрастта на преподавателите е средно 40 години. 

 Компютърен кабинет - разполага със следните устройства: 

- компютърна конфигурация –работни станции 10 бр. 

- цветни, лазерни и мастилено-струйни принтери – 1 бр. 

- мултимедийни протектори – 6 бр. 

- лаптопи – 7 бр. 

- мултифункционални устройства  – 4 бр.. 

- Интерактивна дъска – 2 бр., 

 дигитални фотоапарати – 5 бр.,  

 

 Кабинет по техника и технологии – разполага със: 

- дърводелска работилница оборудвана със: 

Абрих – 1 бр,  

Малък банцинг  - 1 бр, 

Шмиргел – 1 бр   

 

 Класни стаи – разполагат със: 

- Бели дъски  - 10 бр 

- Подовете на всички класни стаи са изциклени и лакирани; 

- По проект е създадена  и стая за различни занимания и интереси на учениците от 

начален етап; 

- Всички чинове в класните стаи са подменени; 

- Нови учителски бюра във всяка класна стая; 
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- Училищна сграда – разполага със: 

- спортна площадка, чието асфалтово покритие е нарушено и е неизползваема; 

- Отделно затревена площ.  

- необходимо е спешно асфалтиране на спортната площадка 

- необходима е смяна на дограмата на приземния етаж и изграждане на навес 

против навяване и дъжд; 

- Зала за хранене  – Налични: 

- хладилник-фризер – 2 бр. 

- микровълнови фурни – 2 бр. 

 

 Училището не е на кабинетна система. Има централно парно отопление. 

Разполага със 14 класни стаи със нови маси – чинове и бели дъски, директорски 

кабинет,учителска стая, стая за отдих - учители, стая – ЗАС, компютърен 

кабинет, кабинет по техника и технологии с дърводелска работилница, 

медицински кабинет, кабинет по готварство, зала за хранене, Физкултурен 

салон. 

 

 

 ОУ  „Васил  Левски“  с. Сушево  

През  учебната  2018/2019 г.  броя  на  педагогическия  персонал    е: 

- един  директор,  шест  учители. 

Всички  от  учителите  са  правоспособни  учители. С  ВО – магистър – 4,ВО – 

бакалавър – 1, ПВО – 2. 

- Компютърен  кабинет – разполага  със  следните  устройства: 

- -компютърна конфигурация 9 бр. 

- лаптопи –  2бр. 

- -мулдимедиен проектор-1бр. 

- климатици  - 5 бр. 

- мултифункционално  устройство – 2 бр. 

 

- Кабинет по техника и технологии – разполага със: 

- банциг -  1 , абрхит – 1, шлосерски  маси – 14 

 

- Класни стаи – разполагат със: 

- ученически маси със столове, ученически чинове и бели дъски във всяка стая. 

- Училищна сграда – разполага със: 

- спортна  площадка 

- котелно  помещение – в  мазата 

- библиотека – съдържа: рафтове  за  книги, работно  бюро  

- Училището не е на кабинетна система. Отоплява  се  с  климатици –5 бр. 

Разполага  със  четири  класни  стаи, един  компютърен  кабинет, един  

директорски  кабинет, една  учителска  стая, стая  на  обслужващия  персонал, 

библиотека  и  стая  за  закуска   
 

 

 ОУ“Хр.Ботев“с.Веселец  

 

Учебната 2018/2019 година започна с 7 броя педагогически  персонал, от които 1  

директор,  и  6  учители. 

   С висше образование магистър са 2,с висше образование бакалавър – 3,  с  
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професионален бакалавър -2  .От тях с четвърто  ПКС- 1 учител.   Незаети щатни 

бройки няма. 

 

- Компютърен кабинет – разполага със следните устройства: 

- компютърна конфигурация -14 бр 

- многофункционални устройства – 3 бр. 

- интернет връзка. 

- мултимедийни проектори – 2 бр. 

- лаптопи  – 2 бр. 

- скенери – 1 бр. 

-   ученически маси със столове, ученически чинове. 

- бели дъски във всяка стая. 

 

- Училищна двор – разполага със: 

- спортна площадка, в която има футболно, волейболно и баскетболно игрище.  

Асфалтовото покритие на самата площадка е в окаяно състояние. 

- сграда, която се използва за складиране на дърва. 

- Котелна сграда – съдържа: 

- котелно отделение с котел –  работна маса и  ел.табло . 

- помещение за отдих 

- Библиотека – съдържа:  

- стилажи  

- работна маса и бюро  

- книги. 

- Отчислена и бракувана е ненужната и стара литература.  

- Стая за хранене –  

- оборудване в кухнята – микровълнова фурна, хладилник, кухненски 

шкафове,маси и столове 

- Училището не е на кабинетна система. Има централно парно отопление. 

Разполага със  класни стаи със маси – чинове и бели дъски, директорски 

кабинет, стая – счетоводство, компютърни кабинети , физкултурен салон,актова 

зала, медицински кабинет,библиотека, стая за хранене,учителска стая и 

хранилища. 

 

 В ПГ по земеделие гр. Завет  

  

Учебния процес е обезпечен с необходимите педагогически кадри. Няма щат  за 

психолог или педагогически съветник. 

 В началото на 2018/2019 учебна година:  13 – педагогически специалисти, от които 1 – 

директор,  с IV ПКС и 12 учители. От учителите 1 е с IV ПКС и  5 с ПКС.  Всички 

учители са правоспоспособни  -  10  учители притежават ОКС «Магистър» и 3 ОКС 

«Бакалавър» , 3-ма инженери за обезпечаване на учебния процес  по теория и практика 

на специалността „Монтьор на ССТ“ и 1 инструктор кат. „Ткт“ и кат. „В“, 2 учители 

професионално направление „Администрация и управление“ водят учебните часове по 

теория и практика на учениците от професия „Икономист“, специалност „Земеделско 

стопанство“ 

 

 Учебно-техническа и материална база;  

Учебно-техническата и материална база отговарят на изискванията за обучение по 

професиите , по които се обучават учениците – икономист и монтьор на ССТ. За 
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обучението по професия Монтьор на ССТ – има обособени учебни работилници, 

часовете по управление на МПС се водят със собствен учебен трактор и учебен 

автомобил.   

 

 Състояние на сградния фонд; 

Сградния фонд на училището  е в добро състояние. Не е извършван основен ремонт. 

Училището разполага с 14 кабинета и класни стаи. От тях – 2 компютърни кабинета и 

обособени кабинети  по БДП, трактори и автомобили, ССМ, икономически дисциплини 

 

 Учебно-технически средства.  

Учебно-техническите средства са морално остарели. Поради малкия брой ученици, а от 

там и ограничените бюджетни средства същите не могат да бъдат обновени. 

 

 

 ОУ“Хр.Ботев“с.Острово  

През учебната 2018/2019 година в училище работят 10 души педагогически 

персонал: 1 директор, 9 учители. Пол: 8 жени и 2 мъже, средна възраст – 45 години, 

образование – 9 учители с ВО и 1 учител професионален бакалавър, квалификация – 3 

учители с V ПКС и 1 учител с ІII ПКС, специалности – ПНУП, БЕЛ, АЕ, КОО ПНЕ, 

КОО ОНГОР; незаети щатове - 0; 

Правоспособни учители – 9, 1 учител е правоспособен, но с недостиг в годишния 

норматив. 

Сградният фонд е в много добро състояние, функциониращи кабинети към 

настоящият момент – 10 бр. 

В училище разполагаме със следните кабинети: 

 6 класни стаи оборудвани с нови чинове, маси, столове, шкафчета за 

олекотяване на ученическите раници и бели дъски; 

 Мултимедиен кабинет с проектор, лаптоп, интерактивна бяла дъска; 

 Стая за спорт застлана с тепихи, поставени шведска стена и др. 

 Актова зала оборудвана с пиано, компактдиск, тонколони, столове за посетители 

и др.   

 Компютърен кабинет, който разполага със следните устройства: 

- компютри – 8 бр. 

- цветни, лазерни и мастилено-струйни принтери – 8 бр. 

- лаптопи – 11 бр. 

- обезопасено електрозахранване към всяка маса. 

 

В училище тази учебна година се закупи нов микроскоп. 
 

Библиотеката съдържа повече от 7000 бр. книги, рафтове за книги – 8 бр., работна 

маса 1бр. 

 

Училището има централно парно отопление. Разполага с директорски кабинет, 

стая – административна, медицински кабинет, хранилище по Химия и Физика, 

методичен кабинет, склад за съхранение на носии и др. необходими материали за 

тържества и склад за съхранение на учебници и учебни помагала. 
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7. Финансиране 

Всички учебни заведения на територията на Община Завет прилагат системата на делегираните бюджети. 

 
2019 ГОДИНА 

ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ 

БРО

Й  

ДЕЦ

А 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

ОБЩ 

РАЗМЕ

Р  

СРЕДСТВА 

СЪГЛАСНО 

ФОРМУЛАТ

А ЗА  

РАЗПРЕДЕЛ

ЕНИЕ 

( В ЛЕВА) 

ПРЕХОД

ЕН 

ОСТАТЪ

К  

( В ЛЕВА) 

 

 БЮДЖЕТА 

ЗА 2019 Г. 

( В ЛЕВА) 

k.3+k4 

СРЕДСТВА 

СЪГЛАСНО 

ФОРМУЛАТ

А ЗА  

РАЗПРЕДЕЛ

ЕНИЕ  

( В ЛЕВА) 

ПРЕХО

ДЕН 

ОСТАТ

ЪК  

( В 

ЛЕВА) 

 

БЮДЖЕТ

А ЗА 2019 

Г. 

( В ЛЕВА) 

k.6+k7 

 

 

БЮДЖ

ЕТА ЗА 

2019 Г. 

( В 

ЛЕВА) 

k.5+k8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДГ" Слънчо" 

гр.Завет 126 338495 30117 368612 82660 0 82660 451272 

ДГ"Ч.Шапчи

ца" 

 с.Брестовене 84 248483 8618 257101 57240 0 57240 314341 

ДГ"Радост" 

с.Острово 46 151918 14222 166140 33260 0 33260 199400 

ДГ"Пролет" 

с.Веселец 29 107552 3137 110689 17590 0 17590 128279 

ДГ" Осми 

Март" 

с.Сушево 6 53474 806 54280 7660 0 7660 61940 

СУМА: 291 899922 56900 956822 198410 0 198410 1155232 

         
 

 

 

 

 

 

 



 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 ГОДИНА 

УЧИЛИЩА 

БРОЙ  

ДЕЦА 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

ОБЩ 

РАЗМЕР  

СРЕДСТВА 

СЪГЛАСНО 

ФОРМУЛАТА ЗА  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

( В ЛЕВА) 

ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК  

( В ЛЕВА) 

СОБСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 

 

 

БЮДЖЕТА 

ЗА 2019 Г. 

( В ЛЕВА) 

k.3+k4+k5 

 

 БЮДЖЕТА 

ЗА 2019 Г. 

( В ЛЕВА) 

k.5+k8 

1 2 3 4 5 6 7 

дейност 322 

СУ-ЗАВЕТ 313 922 076 3 865 76781 1002722 1002722 

ОУ-БРЕСТОВЕНЕ 148 497 133 27 285 22116 546534 546534 

ОУ-ОСТРОВО 65 251 457 46 864 0 298321 298321 

ОУ-ВЕСЕЛЕЦ 42 157 352 10 118 20855 188325 188325 

ОУ-СУШЕВО 31 153 479 19 503 41244 214226 214226 

СУМА: 599 1981497 107635 160996 2250128 2250128 

дейност 326 

ПГЗ-ЗАВЕТ 95 337697 19 730 43651 401078 401078 

СУМА:   337697 19730 43651 401078 401078 

ОБЩА СУМА   2319194 127365 204647 2651206 2651206 
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2018 ГОДИНА 

УЧИЛИЩА БРОЙ  

ДЕЦА 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ ОБЩ РАЗМЕР 

СРЕДСТВА 

СЪГЛАСНО 

ФОРМУЛАТА ЗА  

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

( В ЛЕВА) 

ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК  

( В ЛЕВА) 

СОБСТВЕНИ 

ПРИХОДИ 

 

 

БЮДЖЕТА 

ЗА 2018 Г. 

( В ЛЕВА) 

k.3+k4+k5 

 

 БЮДЖЕТА 

ЗА 2018 Г. 

( В ЛЕВА) 

k.5+k8 

1 2 3 4 5 6 7 

дейност 322 

СУ-ЗАВЕТ 320 740 503 9 993 74838 825334 825334 

ОУ-БРЕСТОВЕНЕ 149 406 509 6 696 21349 434554 434554 

ОУ-ОСТРОВО 74 245 197 7 424 24444 277065 277065 

ОУ-ВЕСЕЛЕЦ 39 133 941 290 19400 153631 153631 

ОУ-СУШЕВО 36 135 541 3 994 33950 173485 173485 

СУМА: 618 1661691 28397 173981 1864069 1864069 

дейност 326 

ПГЗ-ЗАВЕТ 129 377035 11 210 17760 406005 406005 

СУМА:   377035 11210 17760 406005 406005 

ОБЩА СУМА   2038726 39607 191741 2270074 2270074 
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2018 ГОДИНА 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

БРО

Й  

ДЕЦ

А 

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

ОБЩ 

РАЗМ

ЕР  

СРЕДСТ

ВА 

СЪГЛАС

НО 

ФОРМУ

ЛАТА ЗА  

РАЗПРЕ

ДЕЛЕНИ

Е 

( В 

ЛЕВА) 

ПРЕХОДЕН 

ОСТАТЪК  

( В ЛЕВА) 

 

  

БЮДЖЕТ

А ЗА 2018 

Г. 

( В ЛЕВА) 

k.3+k4 

СРЕДСТ

ВА 

СЪГЛАС

НО 

ФОРМУ

ЛАТА ЗА  

РАЗПРЕ

ДЕЛЕНИ

Е  

( В 

ЛЕВА) 

ПРЕХОД

ЕН 

ОСТАТЪ

К  

( В 

ЛЕВА) 

 

БЮДЖЕ

ТА ЗА 

2018 Г. 

( В 

ЛЕВА) 

k.6+k7 

 

 

БЮД

ЖЕТА 

ЗА 

2018 Г. 

( В 

ЛЕВА) 

k.5+k8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ДГ" Слънчо" гр.Завет 115 280 668 3 799 284467 80 610 1 448 63765 348232 

ДГ"Червената 

Шапчица" 

 с.Брестовене 76 197 489 3 104 200593 49 215 1 622 60236 260829 

ДГ"Радост" с.Острово 41 120 135 117 120252 30 975   30924 151176 

ДГ"Пролет" с.Веселец 27 83 262 102 83364 16 765   18450 101814 

ДГ" Славейче" 

с.Прелез 9 45 741 473 46214 9 155 200 9796 56010 

ДГ" Осми Март" 

с.Сушево 9 46 929 82 47011 9 655 40 9695 56706 

СУМА: 277 774224 7677 781901 196375 3310 192866 974767 

 

Средствата предоставени от републиканския бюджет са достатъчни за извършване на образователно възпитателния 

процес в учебните заведения на територията на община Завет. 

 

От горните справки се забелязва една тревожна тенденция, а имено преходните остатъци, които за двете години 

възлизат общо на 231 549 лева. Това е ясен знак, че системата на делегираните бюджети не функционира правилно, и крайно 

време е да се преразгледа системата на финансиране в национален мащаб.  
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По  НП „Физически възпитание и спорт”, одобрени средства и закупени спортни материали през 2017 год. 

 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Завет -978 лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Брестовене – 486 лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Острово – 255 лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Веселец – 165 лв. 

 ОУ- „Васил Левски” с.Сушево – 132 лв. 

 ПГЗ- „Кл.А.Тимирязев” гр.Завет – 312 лв. 

 

през  2018 год. 

 

 СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Завет – 945 лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Брестовене – 447 лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Острово – 210 лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Веселец – 117 лв. 

 ОУ- „Васил Левски” с.Сушево – 108 лв. 

 ПГЗ- „Кл.А.Тимирязев” гр.Завет – 381 лв. 

 

По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, ”Модул „Подобряване на условията за лабораторна и 

експериментална работа по природни науки” – 2017 и 2018 г. за обезпечаването на училищата с уреди, прибори, пособия, стъклария, 

реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически 

дейности по учебния предмет човекът и природата в V клас. 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Завет – 8 823 лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Брестовене – 1 783лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Острово –1 193 лв. 

 ОУ- „Христо Ботев” с.Веселец – 680 лв. 

 ОУ- „Васил Левски” с.Сушево – 740 лв. 
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Участие и одобрени средства по НП „Оптимизация на училищната мрежа, Модул 

„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и 

самостоятелните общежития“  –2018г., следните училища: 

 Община Завет 2018   

Облас

т 

Общи

на, 

минис

терст

во, 

РУО 

Населено 

място 

Име на 

институцията 

Oбщо 

заявена 

сума от 

институция

та по 

програмата 

през 2018 г. 

Oбщо получена 

сума по програмата 

през 2018 г. (в т. ч. 

и осигурителни 

вноски) 

Oбщо изразходена 

сума по 

програмата за 

2018 г. (в т. ч. и 

осигурителни 

вноски) 

1 2 3 6 7 8 9 

Разгра

д Завет с.Острово ОУ"Хр.Ботев" 2 671 2 671 2 671 

Разгра

д Завет гр.Завет ДГ"Слънчо" 11 338,00 11 338,00 11 338,00 

Разгра

д Завет с.Брестовене ОУ"Хр.Ботев" 15610,14 15610,14 15610,14 

Разгра

д Завет с.Веселец ОУ"Хр.Ботев" 11511,36 11511,36 11511,36 

Разгра

д Завет гр.Завет 

ПГЗ"К.Тимиряз

ев" 3735,4 3735,4 3735,4 

Разгра

д Завет с.Сушево ОУ"В.Левски" 506,72 506,72 506,72 

 

 

 

 Настоятелство 

 

През 2008 година с преминаването на делегиран бюджет към всички учебни 

заведения се създадоха училищни настоятелства. 

Училищното настоятелство дават възможност на родителите и на местната 

общност да участват активно в живота на училището. Тяхната намеса в училищните дела  

варира от символично до особено активно, като например съвместно вземане на решения 

по училищната политика и цели . Всяко училищно настоятелство решава и определя 

ролята си самостоятелно. 

 

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

личностно развитие на децата и учениците. 

 

6.4.2. Дейности на Центрове за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

В община Завет няма Центрове за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. Подпомагането на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици 

със специални образователни потребности се осъществява от Регионалния център за 

подкрепа на процеса на приобщаващо образование в гр. Разград.  
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6.4.3. Дейности на неправителствени организации, читалища и спортни клубове 

в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

Учебните заведения на територията на община Завет в лицето на Асоциация 

«Интегро», намират изключително добър партньор. 

ДГ“Слънчо“ има спечелен проект в партньорство с Асоциация «Интегро» , спечелен 

проект по ПУДОС . 

Читалищата в общината са 7 на брой към всички имат изградени кръжоци и 

клубове, като по този начин те ангажират нашите деца в свободното им време. 

Ансамбълът към НЧ“Развитие“-гр.Завет дава възможност нашите деца да обиколят 

съседните ни държави по време на техните турнета 

Учениците трениращи в спортния клуб по борба жънат изключително големи 

успехи. 

Спортните отбори по футбол ангажират вниманието на младежите до 18 годишна 

възраст. В град Завет за желаещите да практикуват спорт са създадени  условия за 

тренировки както на открито така и на закрито. Това е възможно благодарение на 

модерната спортна зала позволяваща да се практикуват различни спортни дисциплини, 

като – волейбол, хандбал, баскетбол, бокс , борба и др. 

 

 

6.5. ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

 

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

личностно развитие на децата и учениците. 

 
По данни на директорите на общинската училищна мрежа учителите използват в  

своята пряка работа различни видове обща подкрепа за личностно развитие, по смисъла 

на чл.178, ал.1 от ЗПУО. Най-често педагозите провеждат консултации по учебни 

предмети, също така осъществяват такива и извън редовните учебни часова. Разчитат на 

екипната работа между учителите и други педагогически специалисти, поощряват с 

морални и материални награди учениците,  което е важен момент от учебно-

възпитателния процес. 

Осъществяват се дейности по грижа за здравето и дейности по превенция на 

насилието и преодоляване на проблемното поведение на учениците. Партньорството с 

родителите е основата на дейността по превенция на тормоза и насилието. По отношение 

на кариерното ориентиране на учениците в училищата се организират консултации с тях 

при прехода от една образователна степен към друга; при прехода от образование към 

заетост. 

 По мнение на родители дейностите по интереси, които  ЦПЛР-ОДК предлага 

отговарят на индивидуалните потребности на децата и учениците, но не напълно. 

Очакванията на учениците в резултат на заниманията им извън училище са преди всичко 

да общуват с ученици със сходни интереси, да участват в състезания, турнета, изложби и 

да развиват своите умения.  

Грижа за здравето  се осигурява от гарантиране на достъп на децата и учениците до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и здравословен начин на 

живот. Здравето на децата и учениците се наблюдава от 8 медицински специалисти, 

работещи в разкритите здравни кабинети в детските градини и училища. 

В общината има едно училище, което осигурява общежитие за своите възпитаници, 

това е ПГ по ВМЗ „Александър Стамболийски”. През учебната 2017/2018 към 

училището е открита трапезария „Топъл обяд“, която обхваща част от социално слабите 
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ученици и подпомага тяхното изхранване и нормалното им физическо развитие. 

Тенденцията е предлагането на храна да продължи и през следващата година. 

Училищата разполагат и предлагат библиотечно-информационно обслужване. В детската 

градина общата подкрепа е насочена към ранно разпознаване на рискове в развитието на 

детето, които могат да създадат предпоставки за трудности в ученето му в 

училище.дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение се реализира с местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. Създадена е практика  Местната комисия да работи в тясно 

сътрудничество с ръководствата и педагогическия съвет на училищата  в община 

Лозница с оглед ранно предотвратяване на девиантно поведение у подрастващите. 

Логопедична работа  през 2018/2019 г. се  осъществява от логопед Селиме 

Исмаилова, която работи с 1 група деца от предучилищна и 2 групи начална училищна 

възраст. 

Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно 

развитие. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие в общинската училищна мрежа 

която се предлага се отнася до ресурсно подпомагане на децата.  В област Разград 

функционира Ресурсен център, който си взаимодейства и с община Лозница. Към 

общината през 2018/2019 статут  „дете със специални образователни потребности“  на 

ЕКПО са получили 31 деца от общообразователните училища и детските градини, които 

са включени в групите  за ресурсно подпомагане. 

Статистиката сочи значително увеличаване на децата със СОП. Практиката 

показва недостатъци, преодоляването на които ще подобрят и развият приобщаващото 

образование в община Лозница: 

• Училищните сгради са без асансьори и с неприспособени стълбища, а сервизните 

помещения не са пригодени за деца с увреждания. Обзавеждането на класните стаи е 

неподходящо за деца с физически увреждания, деца и ученици с деструктивно 

поведение, често съществува по-голям риск отколкото полза от  престоя им в класната 

стая, точно поради неадекватна училищна среда. 

• Ограничен е достъпът на деца със специални образователни потребности до 

учебното съдържание, поради липсата на методика за обучението им и на подходящи 

учебници, отговарящи на диагнозата и потребностите им. 

• липсват специални програми и помагала, които са необходими за адаптирането на 

учебния материал към децата със специални образователни потребности, а не обратното. 

След влизане на Закона за предучилищното и училищното образование децата със 

специални  потребности ще бъдат подпомагани от екипи специалисти, назначени от 

директорите на детските  градини и училищата.   

 

6.5.2. Дейности на Центрове за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

 

Приоритет на ЦПЛР - ОДК гр. Лозница е да работи с талантливи и даровити деца в 

свободното им от учебни занятия  време в областта на науката, изкуството и спорта. В 

дейността на ЦПЛР- ОДК през 2017/2018 г. се включени  357 деца и ученици, включени 

в 27 групи,  а през 208/2019г. са 257, включени в 22  групи.  През учебната 2017/2018 г. 

интересът е завишен и има повишаване на броя на групите за дейности по интереси, а 

за учебната 2018/2019г. групите са намалени, поради липса на педагогически 

специалисти-лектори за дейностите по направления разучаване на свирене на 

музикални инструменти и вокално пеене. 

 



 170 

 

- Кадрови ресурси и материална база 

 

№ училище Брой 

групи 

Общ 

брой 

деца 

От тях 

със 

СОП 

персонал 

     Педагогически  непедагогически 

1. ЦПЛР - ОДК гр. Лозница 27 357  0 2 1 

 

 

В ЦПЛР-ОДК гр. Лозница броят на педагогическия персонал е 2. От тях 1 

директор, 1 учител на щат и 9 лектори, от тях 2 с висше образование с квалификация 

„учител“ и 2 със средно.  Незаети щатове няма. Непедагогически персонал - 1 бр. 

ЦПЛР- ОДК реализира вътрешно-квалификациона дейности за обмен на 

педагогически практики, организира театрални и танцови спектакли, спортни 

състезания. 

ЦПЛР – ОДК е  разположена в двуетажна сграда, която през 2015 г. по проект е 

изцяло отремонтирана – отвън – фасадните стени и покрива изцяло и помещенията 

отвътре. Прозорците са сменени с алуминиева дограма. Разполага със слънчева  панели 

за топла вода, котел за пелетно  отоплението  и модерна пожароизвестителна система. 

Санитарните възли са снабдени с необходимото оборудване. На първия етаж има зала 

за масови мероприятия, два кабинета, складово помещение и санитарни помещения с 

душ кабини. На втория етаж са кабинетите за дейности по интереси -  4бр., 

репетиционна зала, административен корпус-2 стаи, склад и санитарни помещения. 

Фоайето е голямо с модерно осветление и e подходящо за изложби. Кабинетите и 

стаите са снабдени с необходимите маси, столове, шкафове, бюра. ЦПЛР - ОДК 

разполага и с 2 маси за билярд, тенис на маса, три пиана- две механични и едно 

електрическо, компютърна система в дирекцията, озвучителна система и сценични 

костюми за танцовите състави и мажоретен състав. 

- Финансиране 

Всички училища от общината са на делегирани бюджети. Общината финансира от 

местни приходи  ЦПЛР - ОДК и Детската градина с базите за обучения към нея. За 

учебната 2018/2019г. Държавната субсидия на ОДК по натрупани показатели е в размер 

на 32 080 лв.   Недостигът се дофинансира от общината. Допълнителни приходи 

организацията си допринася по проекти към ПУДООС и други финансиращи 

организации. 

- Външни фактори 

В ЦПЛР - ОДК работата с родители на деца и ученици включва: 

 Предоставяне на актуална информация за дейностите на ЦПЛР - ОДК на 

родителската общност - от педагозите по учебни групи, с рекламни 

плакати, дипляни, табла, информация  по електронни медии. 

 Предоставяне на информация за постиженията на децата и постиженията 

на клуба по интереси- от педагозите по учебни предмети, на организирани 

открити занимания, изложби, спектакли, спортни състезания, участия във 

събори, фестивали и др. мероприятия 

Към ЦПЛР - ОДК няма създадено настоятелство, но има изградени  партньорски 

отношения със спортен клуб по борба „Кубадън“ и много неправителствени 

организации и културни организации. Част от дейностите по селата се осъществяват в 

читалищата . 
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ЦПЛР - ОДК си взаимодейства с училищата в общината, детските градини, 

читалищата, РУО на МОН, община Лозница, с местните медии за отразяване 

постиженията на децата и учениците. 

 

6.5.3. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на учениците и 

децата 

В град Лозница фукционира Център за социална рехаилитация и интеграция. 

 

6.5.4. Дейности на неправителствени организации, читалища и спортни клубове 

в подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 
Активна дейност в подрепа на личностното развитие на децата и учениците 

развиват читалищата, спортен клуб по борба „Кубадън“ и неправителствени 

организации. 

 

 

 

 

6.6. ОБЩИНА САМУИЛ 

 

3. Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно 

развитие. 

 Описание на наличните форми на обща подкрепа.  

Съгласно чл. 178, ал. 1 от ЗПУО, общата подкрепа за личностно развитие 

 

Включва  Осигурява се от 

 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически 

специалисти 

 

всички институции 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията 

на този закон; 

само училища 

 

3. допълнителни модули за деца, които не владеят български 

език; 

само детски градини 

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се 

провеждат извън редовните учебни часове; 

 

само училища 

5. консултации по учебни предмети; само училища 

6. кариерно ориентиране на учениците; всички институции 

7. занимания по интереси; всички институции 

8. библиотечно-информационно обслужване; само училища 

9. грижа за здравето; всички институции 

10. поощряване с морални и материални награди; всички институции 

 

11. дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение; 

всички институции 

 

12. ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения; 

всички институции 

 

13. логопедична работа. всички институции 
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На нивото на детската градина и училището, общата подкрепа свързва всички услуги, 

които представляват базисни грижи за физическото, психичното и социалното благополучие, 

мотивиращи и развиващи интересите дейности. 

Общата подкрепа отговаря преди всичко на нуждата от превенция и навременно разпознаване 

на трудности в ученето при децата и учениците и на нуждата от разпознаване на дарбите на 

децата. Тук задача на учителя е да систематизира наличната информация за детето 

(портфолио, тест за училищна готовност, входно ниво, текущи оценки, наблюдение). Това 

обобщение не е самоцелно. В рамките на общата подкрепа учителят обобщава информация и 

наблюденията си, за да организира преподаването съобразно потребностите, стиловете на 

учене, силните страни на децата и учениците. По този начин учителят може аргументирано и 

навреме да посрещне със своето преподаване първите признаци на затруднения в ученето на 

всяко дете, както и да отдели допълнително внимание на децата, които се развиват в 

конкретна област на знанието, спорта или изкуствата, така че те да разгърнат своя потенциал. 

Освен да планира работата в клас като се основава на систематизирана информация, учителят 

целенасочено организира консултациите си, часовете по интереси, допълнителното обучение. 

Общата подкрепа включва и всички онези допълнителни дейности, които помагат на децата и 

учениците да се развиват и учат, дейности за мотивация, допълнително обучение, превенция 

на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, училищна политика за позитивна 

дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, асистиране и др., които се изпълняват от 

помагащи и допълнителни специалисти в детската градина и в училището, и от 

неспециализираният персонал. 

 

 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: 
 

-грижа за здравето се осигурява чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот 

(ЗПУО чл. 183), в съответствие с държавният образователен стандарт за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

Здравето на децата и учениците се наблюдава от 7 медицински специалисти, работещи в 

здравни кабинети в детските градини и в училищата. 

-логопедична работа през 2015/2016 г. се осъществяваше от логопеди от РЦПППО – 

Разград  и логопед от центъра по проект „Детство без граници“. 

-поощряване с морални и материални награди - на децата и учениците с морални и с 

материални награди за високи постижения в образователната дейност, в заниманията по 

интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при условия и по ред, 

определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование; награди 

могат да се учредяват от Министъра на образованието и науката, Началника на РУО, Кмета на 

общината и Директора на институцията (ЗПУО чл. 184); 

Този вид подкрепа и до сега се използва широко от училищните ръководства и от община 

Самуил. Община Самуил стимулира и подкрепя морално и материално творческите изяви на 

даровити наши деца участвали в общински, национални и международни конкурси, 

състезания и олимпиади. 

В СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил, ежегодно се награждават 10-те най-изявени 

спортисти и 10-те  най-изявени ученици с цел поощряване и повишаване мотивацията за 

участие в образователния процес, олимпиади, състезания и спортни изяви. На страниците на 

училищен вестник “Кръгозор“ се дава възможност на учениците да развиват своите заложби в 

областта на писането на есе, статии, репортажи, рисунки и фотографии. 
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В ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци също ежегодно  се награждават 10-те най-изявени 

ученици и спортисти в училище под формата на плакети и материалани награди. 

 

-ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения -

при работата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните трудности 

и ранното оценяване на риска от тях, като тези мерки се прилагат към всички ученици в обща 

класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование (ЗПУО чл. 17, ал.5); 

В детската градина, общата подкрепа е насочена към ранно разпознаване на рискове в 

развитието на детето, които могат да създадат предпоставки за трудности в ученето му в 

училище. Вече има утвърдени методически инструменти, които ще бъдат в помощ на 

учителите и специалистите, както и програми за превенция и развитие на езикови, 

когнитивни, емоционални и социални компетентности на децата от най-ранна възраст. 

-дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение-

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да 

осъществяват тези дейности, които са израз на общата воля и на координираните усилия на 

всички участници в образователния процес, като видовете и съдържанието им са подчинени 

на обща училищна политика и се разработват самостоятелно от училищната общност (ЗПУО 

чл. 185). 

Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение реализира и 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. Създадена е практика Местната комисия да работи в тясно сътрудничество с 

ръководствата и педагогическия състав на училищата от община Самуил с оглед ранно 

предотвратяване на девиантно поведение сред подрастващите.  

Основно работата в училищата се осъществява от обществените възпитатели към Комисията. 

За 4-те училища  са определени три обществени възпитатели, който поддържа близък 

контакт с определен от ръководството представител на училището (обикновено това е 

педагогическият съветник или председателят на Училищната комисия за превенция на 

противообществените прояви) и набира информация за ученици с девиантно и/или агресивно 

поведение и проблеми с общуването, социално занемарени деца, деца предразположени към 

противообществени прояви и деца живеещи в рискова среда. 

Общественият възпитател още съдейства за корекция на асоциално/ рисково поведение, 

работи с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда или са застрашени от 

отпадане от училище, оказва при нужда социална или възпитателна подкрепа. 

Превантивната си дейност Комисията извършва в две основни направления: от една страна 

организиране на масови мероприятия за ангажиране на свободното време, представяне на 

положителни модели за поведение и личностно развитие на децата и младежите и от друга 

страна пряка консултативно-възпитателна работа с децата под формата на индивидуални 

и/или групови консултации, тренинги и беседи. 

 

4. Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за 

личностно развитие. 

Описание на наличните форми на допълнителна подкрепа.  

Допълнителната подкрепа за личностно развитие по чл. 187 на ЗПУО е насочена към четири 

групи деца и ученици: със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени 

дарби, с хронични заболявания и включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай; 
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2.психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 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. 

 

Дейности, които не могат да се извършат самостоятелно от всяко училище, а изискват 

координирана общинска политика са: 

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

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики 

и специалисти; 

 предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания; 

 ресурсно подпомагане. 

В община Самуил не  функционира Ресурсен център за подпомагане на интегрираното 

обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности. 

Ресурсен център-Разград осъществява методическа, координационна, квалификационна и 

консултативна дейност чрез своите специалисти– ресурсни учители, психолози, логопеди в 

детските градини и училищата. 

Съгласно чл. 198, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 на Закона за предучилищното и училищното образование 

Кметът на общината след решение на Общинския съвет може да възложи предоставянето на 

дейности за личностно развитие на лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално 

подпомагане, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона 

за закрила на детето. Към настоящия момент на територията на община Самуил 

функционират  две социални услуги за лица и деца, извършващи дейности, които се съдържат 

в чл. 49, ал. 1, т. 3, 5 и 6 от ЗПУО, както следва: 

 

Център за обществена подкрепа 

Центърът за обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в риск и 

техните семейства. Основни цели и принципи на работа са гарантиране на най-добрия интерес 

на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната среда, предоставяне на 

възможност за пълноценното развитие потенциала на децата, съобразно техните потребности 

и възможности, информиране и насочване към други социални услуги в общността, 

предоставяне на услуги, подкрепящи семействата на децата в риск, повишаване на 

родителския капацитет, насърчаване на отговорно родителстване и др. Дейностите на Центъра 

са насочени към следните целеви групи: деца, жертви на злоупотреба, насилие, експлоатация 

или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън 

семейството им; деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, 

психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, деца с увреждания, деца, 

необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище, както 

и семействата на тези деца.  

Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и лица с увреждания 

Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на следните целеви групи: деца и 

възрастни с физически увреждания, деца и възрастни с интелектуална недостатъчност, деца и 
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възрастни с комбинирани нарушения, самотно живеещи възрастни хора, деца и лица с 

различни видове увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, 

нарушения в развитието. Център за социална рехабилитация и интеграция предоставя 

комплекс от социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, 

терапевтични и рехабилитационни дейности, логопедична и психологична терапия, социално-

правни консултации, обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване.  

Център по проект „Детство без граници“  

Предоставят се услуги за подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за 

подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на 

семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в 

образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани 

институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната 

система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се 

цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. 

На територията на община Самуил с деца и ученици (извън организираните форми в 

училищата) по посочените направления работят още 1 спортен клуб и 14 читалища. 

4.1. Кадрови ресурси и материална база по училища 

 Учители – пол, възраст, образование, квалификация, специалности, незаети 

щатове; 

 

Училища 

 

учители образование възраст 

о
б

щ
о

 

м
ъ

ж
е 

ж
ен

и
 

М
аг

и
ст

ъ
р

/

б
ак

ал
а
в
ъ

р
 

П
р

о
ф

. 

б
ак

ал
а
в
ъ

р
 

Н
еп

р
ав

о
с

п
о

со
б

ен
 

2
5

-2
9

 г
. 

3
0

-3
4

 г
. 

3
5

-3
9

 г
. 

4
0

-4
4

 г
. 

4
5

-4
9

 г
. 

5
0

-5
4

 г
. 

5
5

-5
9

 г
. 

ОУ „Св.Климент Охридски“ 

с. Желязковец 
5 2 3 4 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  

с. Хърсово 
7 1 6 6 1 0 0 0 1 2 1 0 3 

ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци 
17 7 10 14 3 0 1 3 4 2 1 3 3 

СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ с.Самуил 
27 3 24 25 1 1 2 4 5 6 5 2 3 

Общо  56 13 43 49 6 1 3 8 10 12 8 5 12 

 

В общинските училища работят общо 56 квалифицирани специалисти педагози, от които с 

образователно-квалификационна степен магистър/ бакалавър-49 души, 6 души пофесионален 

бакалавър и 1 неправоспособен учител,  в т. ч. преобладават бройката на педагози, жени – 43 

души, мъже -13 души.  

По възраст: 40-44г.-12 души и на възраст: 55-59г.-12; следвани от групата 35-39 г.-10;  30-

34г.-8; 45-49-8; 50-54г.-5;  и 25-29-3 души. 

Разпределение на специалистите по училища: 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил с ПКС - 16 учители: в т.ч.:ІІ- ПКС-4; ІІІ-ПКС-2; 

ІV-ПКС-4 и-V- ПКС-6. 

По специалности: БЕЛ и чужди езици-7;  математика и ИТ-3; биология и здр. обр.-2; химия 

и оп. на ок.среда- 3; физика и астрономия-2; география и икон.-2; история и цивилизация-2; 
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изобр. изк-во-1; ФВС-1; домашна техника и икон.-1; начални учители-4 (някои учители 

преподават по два предмета) и възпитатели в ПИГ - 4. 

 Служители-10 непедагогически персонал. 

Квалификационни дейности: участие в квалификационни дейности за повишаване на ПКС-

5 учители; Участие в обучение на директори-1; участие в квалификационни курсове, 

организирани от РУО - Разград, съвместно с ШУ, ВТУ и СУ – 27 учители.  

Учебно-техническа и материална база разполагат  с компютърни зали с интернет достъп,  

материална база много добра, обогатява се чрез участие в различни проекти - предимно за 

целодневната организация на учебния процес. 

Състояние на сградния фонд: СУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Самуил e средно 

училище на територията на общината в което се обучават ученици от – І до ХІІ клас, от 

четиринадесетте населени места на общината. 

Сградният фонд на училището притежава високи архитектурно технологични екстериорни и 

интериорни показатели, които го обуславят като съвременна образователна институция. 

Основният учебен корпус и прилежащите му помещения са изцяло ремонтирани: пълна 

топлоизолация, покривна хидроизолация, частично подменена и осъвременена локална 

отоплителна инсталация, действаща модерно оборудвана училищна кухня, складови 

помещения и зала за хранене, новооборудвани две компютърни зали с 20 персонални 

терминални работни места. Възстановени са бани и сервизни помещения в спортната зала, 

които отговарят на санитарно-хигиенните норми. 

Училищният спортен комплекс в значителна степен е с подобрени осъвременени показатели - 

най-вече физкултурен салон. Училищният комплекс поддържа високи нива на здравно – 

хигиенни, топлинни и осветителни норми, благоприятстващи и стимулиращи подрастващите. 

Създадена е благоприятстваща естетическа среда. 

Стаи, кабинети: Класни стаи - 16; компютърни кабинети - 2; класни стаи - ПИГ- 2броя. 

Учебно-технически средства. Компютри, лаптопи, мултимедийни устройства, табла по 

отделни учебни дисциплини. Учебно-техническите средства се дообогатяват всяка година, 

съобразно бюджета на училището. 

ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци с ПКС - 1 учител, със специалности:  БЕЛ и чужди 

езици-1;  математика и ИТ-1; биология и здр. обр.-2; химия и оп. на ок.среда-1; физика и 

астрономия-1; география и икон.-1; история и цивилизация-1; изобр. изк-во-1; ФВС-1; 

домашна техника и икон.-1; начални учители-4 (някои учители преподават по два предмета). 

 Служители-4.5  непедагогически персонал 

Квалификационни дейности: участие в квалификационни дейности за повишаване на ПКС-

1 учител, участие в обучение на директори–1, участие в квалификационни курсове, 

организирани от РИО - Разград, съвместно с ШУ,  СУ–16 учители. 

Учебно-техническа и материална база, разполага с компютърни зали с интернет достъп, 

материална база много добра, обогатява се чрез участие в различни проекти - предимно за 

целодневната организация на учебния процес. 

Състояние на сградния фонд: Училищната сграда е в добро състояние.  

Сградата е масивна, строена на два етапа, като старата част е строена през 1934 г., а новата – 

през 1976 г.. Петното е Г – образно, като старата част заема южното крило, а новата част 

западното крило. Независимо от етапите на строителство сградата е решена като еднороден 

самостоятелен организъм. Училището има два входа: единият е централен от юг на старата 

част, а другият – ъглово от запад към новата част. Обособени са две стълбища – в старата част 
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– трираменно от източната страна, а в новата част – двураменно в сгъвката на Г – образния 

коридор.  

С оглед на етапността на изпълнение на училището е получено разместване на нивата, като 

старата част е двуетажна със сутерен, а новата част – триетажна без сутерен. Плановата схема 

е опростена, като през един Г – образен коридор се обслужвата основно учебните стаи, които 

са ориентирани на юг и на запад. На практика това са четири учебни стаи от юг и три от запад. 

Допълнително са предвидени и складове, библиотека и учителска стая и директорски кабинет. 

Сградата е  с подменена ПВЦ дограма и стъклопакет.  

ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Желязковец, учители със следните специалности: БЕЛ-

1,математика-1,  и 2-ма учители с начална педагогика.Учителите допълват норматива си с 

часове по предмети по които не са правоспособни  специалисти. Един учител с пето ПКС 

 Служители- 2 непедагогически персонал 

Квалификационни дейности: участие в курсове  на обучение на директори–1,  участие в 

квалификационни курсове, организирани от РУО – Разград–5 учители  

Учебно-техническа и материална база, разполагат с компютърна зала с интернет.  

Състояние на сградния фонд: като цяло материално техническата база е остаряла и има 

нужда от подновяване. 

Стаи, кабинети – 6 класни стаи.  

Учебно-технически средства. Компютри, лаптопи, табла и карти, учебно техническите 

средства се обогатяват всяка година според възможностите на училището. 

ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово,  учители със следните специалности: БЕЛ -1,  

география и биология-1, история и цивилизация-1,биология и химия+начална педагогика-1 

изобр. изк-во и трудово обучение-1; начална педагогика-2 (някои учители преподават по 

два,или 3 предмета). 

 Служители- 1.5 непедагогически персонал 

Квалификационни дейности: участие в курсове  на обучение на директори-1, участие в 

квалификационни курсове, организирани от РУО - Разград, съвместно с ШУ,  СУ – 6 учители. 

Учебно-техническа и материална база, разполагат с компютърна зала с интернет достъп в 

90% от сградата, материалната база  е добра, обогатява се чрез закупуване на материали  от 

бюджета на учлището и проекти. 

Състояние на сградния фонд: добро, необходимо е  външно саниране на сградата. 

Стаи, кабинети: класни стаи - 4; компютърни кабинети – 1 и физкултурен салон-1. 

Учебно-технически средства.  Компютри, лаптопи, мултимедийни устройства, табла и карти 

по отделни учебни дисциплини,микроскоп и други материали по физика и химия.. Учебно-

техническите средства се дооботатяват всяка година, съобразно бюджета на училището и 

проекти. 

4.2. Финансиране. 

 Начин на финансиране.  

Община Самуил прилага действащ механизъм за финансиране на делегираните от държавата 

дейности и политики за обезпечаване на дейностите за подкрепа на личностно развитие чрез 

дофинансиране и общински образователни и младежки програми, програми за спорт, 

превенции, здраве и социални дейности.  

 Бюджет:  
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Разпоредител

и  

отчет 

 

Първоначален 

бюджет 

2019година 

2016 година 2017година 2018година  

 ДД ДОФ. 

МД 

ДД ДОФ. 

МД 

ДД ДОФ. 

МД 

ДД ДОФ. 

МД 

 ОУ „Св.Климент 

Охридски“ с. 

Желязковец 

110610 7326,80 116909 11832 123752 13781 271029 6643 

ОУ „Св.Паисий 

Хилендарски“  с. 

Хърсово 

136628 2818,00 155162 7656 178907 10440 235986 7549 

ОУ „Христо Ботев“ 

с.Владимировци 

299061 6763,20 322990 9744 345488 7517 400714 7851 

СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ с.Самуил 
574119 2818 694428 2784 783626 9187 955451 5133 

 

 Участие в програми за финансиране:  

 

 СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Самуил- през 2017/2018год.  

 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности /Твоят час/ ”  фаза 2– 16159.01 лв. 

Въведени занимания по интереси - 4групи /100 ученици/ и обучения на ученици със 

затруднения - 5 групи /50 ученици/; 

 НП „ ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“- 12 300 лв.; 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -  модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки"-1235 лв.; 

 НП „С грижа за всеки ученик“ :  - Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на 

учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на 

нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“-1848 лв.; 

 По  НП „Физическо възпитание и спорт”- 891 лв. 

 

 ОУ „Христо Ботев“ с.Владимировци- през 2017/2018год. 

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности /Твоят час/ ”  фаза 2-22 446.89 лв ., брой включени- 

97 ученика в 9 групи;  

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -  модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки"-691 лв.; 

 По  НП „Физическо възпитание и спорт”- 303 лв.; 

 По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подкрепа на 

целодневното обучение на учениците“-2018 г. за осигуряване на условия за целодневна 

организация на образователно-възпитателния процес за учениците от начален и 

прогимназиален етап, участвали и одобрени средства -  9955,98 лв., оборудвана е 

изцяло стая за ПИГ с маси, столове, шкафове, , диван,книги и образователни игри . 

 

 ОУ „Св.Климент Охридски“ с.Желязковец- през 2017/2018год. 

https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15054/NP4_SGrizha-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
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 Модул НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”  „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки” - 292,00 лв.; 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности /Твоят час/ ”  фаза 2-9997,67 лв., 4групи/50 ученици; 

 По  НП „Физическо възпитание и спорт”- 153 лв. 

 

 ОУ „Св.Паисий Хилендарски“  с. Хърсово- през 2017/2018год. 

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учение чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности /Твоят час/ ”  фаза 2-5917,38лв., 2 групи/ 30 ученици, 

в т.ч. 10 с обучителни затрудненияи и 20 в групата за занимания; 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ -  модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по природни науки"- 292.00 лв.  

 По ОП ”Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез 

въвеждане на целодневна организация на учебния процес” -  14465.00 лв., обхванати в 

ПИГ-20 ученици в 1 групи от І до V клас; 

 По  НП „Физическо възпитание и спорт”- 156 лв. 

 

 Даване на обекти под наем: училищата на територията на община Самуил нямат 

отдадени обекти под наем. 

 

4.3. Външни фактори  

 Семейна среда и работа с родители;  

В училищата  определят семейната среда на голяма част от учениците като нестабилна поради 

отсъствието на родителите за дългосрочна работа в чужбина. Това се отразява на нормалното 

взаимодействие с тях. 

Работата с родители се състои в провеждане на родителски срещи по теми, актуални за 

протичането на образователно-възпитателния процес в училището. При нарушения по 

Правилника и налагане на наказания, системни отсъствия от училище и слаби оценки, се 

търси прекият контакт с родителите и се изисква съдействие за преодоляване на проблемите.  

В процеса на интегриране на децата от община Самуил, специалистите от Ресурсен център 

отделят важна роля на родителите, в желанието си те да се превърнат в партньори и съюзници 

при осъществяване на психологическото въздействие. Една част от родителите нямат 

достатъчно информация за същността на нарушението на детето им, както и представа какви 

са възможностите за развитие и какъв е потенциалът на детето. В ежедневните си 

консултации ръководството и специалистите от Ресурсен център се опитват да привличат 

родителите като партньори за реализиране на поставените цели и ги мотивират за 

сътрудничество в провеждането на терапиите, да им предоставят специализирана литература 

и информация, която да ги подпомага и да облекчава психологическият климат в семейството. 

През учебна 2017/2018 година съвместните дейности и инициативи на Ресурсния център с 

родители са били насочени към: 

 организиране и провеждане на новогодишно тържество с децата от групите и част от 

родителите; 

 включване в благотворителен базар в СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил, подкрепен 

от родителите , общинска администрация, ЦОП и дирекция „Социално подпомагане“ за 

набиране на средства за абитуриенти в неравностойно положение; 

https://www.mon.bg/upload/15053/NP3_SavObrSreda-200418.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf
https://www.mon.bg/upload/15868/NP3-spisak-exp-rabota.pdf


 180 

 включване и участие на учениците със СОП  в Регионалните игри  „Спешъл Олимпикс” в 

гр.Разград с два отбора - народна топка (момичета) на отбор момичетата - ІІІ място; 

 Включване на учениците със СОП във всички организирани  училищни изложби за 

картички, изработване на сурвакници, и се изготвят кътове с изработени от тях предмети; 

 Организиране съвместно с родители на екскурзия с учебна цел до места, свързани с 

нашата история - Плиска, Мадара и Шумен.  

 Екскурзии: Смарт Коледа гр. Разград -1-7 клас; посещение на Коледна работилница – гр. 

Разград; посещение Районен съд–гр. Разград; Коледно математическо състезание – 

Разград; Екскурзия –Арбанаси- Велико Търново-Дряновски манастир; Екскурзия – СОК 

“Камчия“  и Екскурзия – Плиска –Велики Преслав- Мадара-6-9 клас. 

 Включване на учениците със СОП във всички организирани  училищни изложби за 

картички, изработване на сурвакници, и се изготвят кътове с изработени от тях предмети; 

 

 Настоятелство. Училищата нямат регистрирани училищни настоятелства. 

 Връзки с неправителствени организации, читалища, спортни клубове. 

 Основни средища на културната дейност в общината са 14 читалища, регистрирани 

съгласно ЗНЧ. В дейността им се включваше библиотечно дело, любителско 

творчество, културна и кръжочна дейност, организиране на обществени прояви. НЧ 

“Христо Ботев -1925 г.” с. Самуил има оборудвана компютърна зала, която обслужва 

населението на селото и танцова група от деца.  

 Към НЧ “Иван Вазов-1918г.” - с. Владимировци също има оборудвана компютърна 

зала, която са ползва от населението на селото. Самодейни танцови и певчески групи 

от деца към двете читалища в селата: Ножарово и Владимировци.  

 Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на 

младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Самуил. Под патронажа 

на общината се организират и провеждат ежегодни спортни ученически състезания и 

прояви. В общината функционират три футболни клуба в селата: Самуил-ФК 

“Локомотив”, Богданци-ФК „Победа“ и Владимировци–ФК “Вихър” и един клуб по 

борба – СКБ “Шампиони”. В училищата учениците са обхванати по учебен план в 

различни занимания по физическо възпитание, като в някои училища има и спортни 

клубове. Във всички училища съществуват физкултурни салони. В детските градини 

също има спортни площадки за занимания на децата. Във всички населени места на 

общината има паркове и изградени детски площадки с оборудвания и съоръжения към 

тях. 

 Взаимодействие с институциите. 

  Училищата и детските градини  на територията на община Самуил взаимодействат с 

Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето“, МКБППМН,  Община 

Самуил, Общински съвет-Самуил, ЦОП- Самуил и ЦСРИ с.Владимировци. 

 Ресурсен център-Разград осъществява методическа, координационна, 

квалификационна и консултативна дейност чрез своите специалисти– ресурсни 

учители, психолози, логопеди в детските градини и училища по отношение на: - - 

осъществяване на връзка между Ресурсен център, РУО на МОН, детски градини, 

общообразователни училища, дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на 

детето“; 

- организиране на съвместни изложби, чествания, научни прояви и др.; 

- осъществява вътрешна и външна квалификационна дейност – в училища и детски 

градини на територията на област Разград; 
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4.4. Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на учениците и децата – 

Център за обществена подкрепа и Център за социална интеграция и рехабилитация на 

деца с увреждания. Представяне на извършваните дейности. 

Социални услуги в подкрепа на личностното развитие на учениците и децата – Център 

за обществена подкрепа и Център за социална интеграция и рехабилитация на деца с 

увреждания. Представяне на извършваните дейности. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, с.Владимировци, ул.” 

Васил Левски” №4, с капацитет 30 потребители,  деца и лица с различни видове 

увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, 

нарушение в развитието.          

Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ предлага услуги с цел подкрепа на 

индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и 

самостоятелност на лица с различни вид и степен  на увреждане, както и подкрепа на лица от 

различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на 

социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и 

рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на 

социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот. Услугата се 

предоставя и мобилно с цел по-широко обхващане на целевите групи.  

Дейности за осъществяване на социалната услуга:  

 социална работа;  

 рехабилитационна дейност;  

 педагогическо – възпитателна дейност; 

 Трудотерапия включваща; 

- арт терапия – изобразителна и конструктивна дейност; 

- битов труд; 

- финна моторика; 

- фотография; 

 Организиране на свободното време, включваща: 

- ежедневни занимания; 

- културно-образователни мероприятия - посещения на театър, концерт, 

исторически забележителности; екскурзии; дискусии; 

- празници и традиции – лични, национални и други значими празници; 

- спорт и туризъм – разходки, пикници, излети, риболов 

В ЦСРИ с.Владимировци се предоставят подкрепящи дейности с краткосрочна и 

дългосрочна продължителност. 

Под дейности за подкрепа се разбират структурирани и целенасочени конкретни дейности, 

предоставяни на определено лице/дете (или група лица/деца ). 

- Социална рехабилитация -  тя включва работата на всички специалисти за 

формиране, изграждане и създаване на навици и умения за водене на независим живот, 

според индивидуалните потребности и възможности на ползвателите на социалната услуга. 

- Социална интеграция – включва всички дейности и раздели от Годишния план на 

ЦСРИ, целта на които е пълноценно участие на децата и лицата с увреждания в 

живота на общността и развитие на творческите им умения и възможности, 

компютърни умения, осигуряване на равни възможности за спорт, отдих и участие в 

културния живот  
Услугите, които Центъра предлага са организирани в съответствие с принципите на системата 

„водене на случаи“, включващи: оценка, планиране, изпълняване на плана и оценка. 

Рехабилитационната дейност е задължителна, ръководи се от кинезитерапевт, потребителите 

са деца и лица с трайни или временни физически увреждания. Целта на работата й  е 
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запазване на неувредените функции на организма, и  максимално подобряване и 

възстановяване на увредените функции и засегнати части, с оглед постигане на 

самостоятелност и независимост в ежедневния живот. 

 Психоемоционална стабилизация на потребителя, вдъхване на вяра от ползата 

на работата и привличането му за активно съдействие; 

 Възстановяване и поддържане в добро състояние на всички жизнени функции. 

Лица с увреждания, които са трудно подвижни се обслужват по домовете, услугата се 

предоставя и мобилно.  

Трудотерапията е активен терапевтичен метод, при който се ползва системно трудовата 

дейност, специално подбрана според заболяването, формата и фазата му, функционалното и 

психическо състояние на детето.  

Целта и е да подпомогне цялостното възстановяване на организма, изразяващо се в 

настъпващи положителни изменения. Дейността се ръководи от трудотерапевт, цели 

потребителя да придобие нови знания, да развива умения и да вижда обществената полезност 

на своя труд. Оптималният режим на трудотерапия е свързан с индивидуалните възможности 

и личния избор на потребителя, чрез: 

 Арт-терапия;; 

 Фина моторика; 

 Фотография; 

 Градинарство и цветарство  

При необходимост трудотерапевта съвместно с рехабилитатора провеждат и обучение в 

самообслужване – целта е да се преодолее безпомощността на потребителя, вследствие на 

функционалното увреждане и да се постигне самостоятелност и независимост от другите. Зa 

целта се упражняват елементарни действия: сядане и ставане от леглото, служене с прибори, 

поддържане на лична хигиена, хигиена на мястото на живеене, хигиена на работното място, 

комуникация с околния свят и др.  

Корекционно-възпитателна дейност, основната цел на педагога е да формира умения и навици 

у детето, за да бъде подготвено за успешна дейност в материалния и културния живот на 

обществото. Конкретните задачи са:  

 Подпомагане на учебния процес – което се състои в подготовка на 

преподадените уроци, изготвяне на домашните задания, преговор на вече изучен 

материал, подготовка за явяване на тестове и матури; 

 Развиване на паметта и вниманието на детето; 

 Формиране на интелектуални умения и навици, развитие на мисловния процес и 

умствените сили на детето; 

 Изграждане и развитие на личностните качества на детето; 

 Развиване на въображението; 

 Изграждане и развитие на уменията за общуване с други хора 

В работата на педагога  се предвиждат и домашни посещения за трудно подвижни деца. Екипа 

на Центъра насърчава и подкрепя социалното, емоционалното, образователното и културното 

развитие на всеки потребител като доказателство за това, че всеки човек може да развие 

потенциала си и да бъде ценен участник в общността. Персонал назначен в ЦСРИ: управител; 

кинезитерапевт; педагог; социален работник; трудотерапевт и шофьор. 

 

Потребители деца през 2018 год. в ЦСРИ с.Владимировци 

 
2018 година Потребители деца Обслужени потребители-деца 
м. януари  0 0 
м.февруари  0 0 
м.март 16 16 
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м.април 18 17 
м.май 18 18 
м.юни 18 18 
м.юли 18 18 
м.август 18 18 
м.септември 19 17 
м.октомври 20 17 
м.ноември 18 17 
м.декември 18 14 

 

Материална база 

Сградата, където се предоставя социалната услуга се намира в съседство с кметството на 

населеното място в идеалния център на селото.  

Осигурена е възможност за достъп на хора с увреждания. В сградата са обособени 

следните помещения: 

 Зала за лечебна физкултура / рехабилитация/; 

 Кабинет за трудотерапия; 

 Кабинет за групова работа; 

 Кабинет за индивидуална работа; 

 Кабинет логопед/психолог; 

 Кабинет ръководител на ЦСРИ; 

 Фоайе за изчакване; 

 Санитарни помещения. 

Залата за лечебна физкултура/ рехабилитация, е оборудвана с масажна кушетка, 

велоергометър, кростренажор, механична пътека, шведска стена, сух басейн с топки, степер, 

огледало, тренировъчни уреди и приспособления – тояжки, гирички, топки. Настилката в 

залата е ударопоглъщаща (мека). На места по пода има и постелки. Залата разполага и с 

мивка. 

Кабинетът  за групова работа се ползва от специалист „Социален работник”. Кабинетът 

е оборудван с маса, столове, бюро за специалиста, етажерки, техническо оборудване – 

компютър, принтер, етажерки с материали за работа –табла, пъзели, кът за работа, дидактични 

материали, учебни материали, прибори, пособия и консумативи за творчески занимания. 

Кабинетът за трудотерапия е оборудван с компютър, принтер, бюро за специалиста, 

столове, метален шкаф, кът за работа- маса със столове, дидактични материали, активни 

карти, етажерки с материали за работа, пъзели, конструктори, прибори и пособия за обработка 

на хартия, елементи на декорация, шаблони. 

Кабинетът за индивидуална работа се ползва от специалист „ Педагог”. Стаята е 

оборудване с бюро и стол за специалиста, кът за работа с потребители -със столове за сядане и 

маса, етажерки за материали, магнитна дъска, пъзели, активни карти, конструктори, учебни 

материали, табла, образователни игри - за букви, цифри, цветове, форми, растения, животни и 

др., детски музикални инструменти. 

Кабинет за психолог/логопед- оборудвана е с бюро и стол за специалиста, огледало, 

кът за работа с диван, маса и столове, етажерки за материали, мивка, дидактични материали и 

др. 

ЦСРИ  разполага и със собствен превоз, с който се водят деца и лица за работа в 

основната сграда в с.Владимировци. Превозът се използва и за посещения на различни 

местности и др.  

 Социалната услуга  разполага и със собствен специализиран транспорт, с който се извършва 

мобилна услуга. 
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 Център за обществена подкрепа /ЦОП/ в с. Самуил се намира на ул. „Хаджи 

Димитър” №5, община Самуил, област Разград, с капацитет 20 потребители  

Център за обществена подкрепа – с.Самуил предлага комплекс от социални услуги и дейности 

за подпомагане на деца и семейства в риск с цел предотвратяване на 

деинституционализацията на децата и преодоляване на други рискови ситуации за развитието 

им. Услугата се предоставя и мобилно, обхващат се целевите групи от четиринадесетте 

населени места на общината.  

Целевите групи са: Деца от 7 до 18 г. в риск и техните семейства; деца с отклоняващо се 

поведение /деца с противообществени прояви/; деца страдащи от зависимости; деца отпадащи 

от училище; деца жертва на насилие;  родители, семейства и близки на деца от посочените 

групи деца; приемни семейства; бременни жени в риск от изоставяне на деца.  В Центъра за 

обществена подкрепа се предоставят услуги, както следва:  

- Педагогическо консултиране за преодоляване на дефицитите в интелектуалното 

развитие; 

 - Психологическо консултиране в процеса на подготовка за осиновяване на детето; 

 - Психологическо консултиране,  подкрепа за осигуряване на стабилно психо-

емоционално състояние на непълнолетните; 

 - Социлно-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните 

семейства; 

  - Консултиране и подкрепа на детето с противообществена проява. 

Персоналът проявява индивидуален подход към всяко дете, като вземат предвид историята на 

детето, индивидуалните му потребности, способности и ниво на развитие. В Центъра целевите 

групи получават подкрепа от добре подготвени професионалисти (директор, социални 

работници, педагог и психолог). 

Материална база: Двуетажна масивна сграда, в центъра на селото в близост до сградата на 

общинска администрация–Самуил, СУ „Св.Св. Кирил и Методий” и Дирекция „Социално 

подпомагане”.  Центъра се помещава на втория етаж: общо 5 стаи, коридор и санитарен възел, 

разпределени за: зала за групова работа с деца и семейства (обучения, екипни срещи), същата 

зала се ползва и за индивидуална работа с деца и семейства; работен офис за специалистите; 

кабинет на директора; кабинет на психолога и кабинет на социални работници и педагог. 

Персонал назначен в ЦОП: директор, психолог , двама социални  работници и педагог. 

 
2017  
година 

Потребител

и деца 
Обслужени 

потребители-

деца 

2018 
година 

Потребители 
 деца 

Обслужени 

потребители-

деца 
м. януари  22 17 м. януари  20 20 
м.февруари  24 19 м.февруари  21 21 
м.март 24 19 м.март 24 24 
м.април 21 16 м.април 21 21 
м.май 22 17 м.май 22 22 
м.юни 22 17 м.юни 23 23 
м.юли 22 17 м.юли 25 25 
м.август 19 16 м.август 24 24 
м.септември 15 12 м.септември 24 24 
м.октомври 19 17 м.октомври 24 24 
м.ноември 19 17 м.ноември 23 23 
м.декември 21 21 м. декември 21 21 
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Обслужени потребители деца са тези, които през отделните месеци са ползвали дейности за 

подкрепа в ЦОП с.Самуил. 

Видно от посочените данни в таблицата броят на потребите и обслужените потребители деца 

през 2018 год. е по голям спрямо 2017 год.  

 

 Проект „Детство без граници“, с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър” №3 

община Самуил, област Разград 

 Общата цел на проекта е превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността 

сред децата в Община Самуил чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за 

дейността на създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612 BG 

от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани 

услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, 

вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. 

 Цели се също така да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните 

семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, 

подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за 

включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в 

специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в 

образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите 

групи родители, се цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията. 

По проекта се предоставят дейности от 01.07.2016 год. на целеви групи деца от 0 до 7 год. 

възраст и техните семейства от 21 специалисти (педагог, социални работници/социален 

педагог, психолог, логопед, рехабилитатор/кинезитерапевт, медиатори, юрист, педиатър, 

стоматолог, гинеколог, акушерка и медицинска сестра) по отделните дейности: 

1. „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на 

децата за равен старт в училище“.  

2. „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“.  

3. „Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните 

семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с 

детето в неговия дом“;  

4. „Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за 

осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията“;  

5. „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи 

родители за формиране и развитие на родителски умения“. 

6. „Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родителите и децата, дейности 

за семейно планиране, индивидуална работа“. 

Дейностите се предоставят в построената и обзаведена нова сграда по Проекта за социално 

включване в с.Самуил, ул. Хаджи Димитър №3, и в детски градини в община Самуил. Част от 

дейностите ще се предоставят в домовете на потребителите на услугата чрез посещения от 

мобилен екип от специалисти- работа на терен.  

4.5. Дейности на неправителствени организации, читалища, спортни клубове в подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците. 

 СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Самуил има съвместна дейност със Спортен клуб по 

борба „Шампиони” – Самуил.  

 Съвместна дейност с народно читалище „Христо Ботев”с.Самуил, читалището 

осигурява хореограф за танцова група V - ХІ клас, които имат участия  в общински и 

училищни мероприятия. 

 Съвместна дейност с народно читалище “Иван Вазов-1918г.”  
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 с. Владимировци, читалището осигурява хореограф за танцова група на деца и 

ученици от с.Владимировци, които имат участия  в общински и училищни 

мероприятия. Участия в регионални и национални фестивали.  

 

 Съвместна дейност с народно читалище „Бъдещност-1930” с.Ножарово, 

читалището осигурява хореограф за танцова група на деца и ученици от с.Ножарово. 

 

 

 

6.7. ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 

 

6.7.1. Описание на наличните форми на обща подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците. 

Дейности от общата подкрепа за личностно развитие са регламентирани в чл. 178, ал. 1 

на ЗПУО. 

Общата подкрепа за личностно развитие включва: 

1. екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

2. допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон; 

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

4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; 

5. консултации по учебни предмети; 

6. кариерно ориентиране на учениците; 

7. занимания по интереси; 

8. библиотечно-информационно обслужване; 

9. грижа за здравето; 

10. осигуряване на общежитие; 

11. поощряване с морални и материални награди; 

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

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

14. логопедична работа. 

Общата подкрепа за личностно развитие отговаря на нуждата от превенция и 

навременно разпознаване на трудности в ученето и приобщаването на учениците. Тя се 

основава на анализа на информацията и наблюдението на обучението и развитието на всяко 

дете и ученик: интереси, нужди, знания, умения; силни страни и индивидуални нагласи по 

отношение на ученето; наличие на възможни рискови фактори и др.  

На ниво училище подкрепата е насочена към комуникация и сътрудничество между 

педагогическите специалисти и екипната им работа. Със заповед на директора на   

училището в началото на учебната година е определен  координиращ екип  в училище. Екипът 

обсъжда наблюденията и анализите на класните ръководители и на учителите, които 

преподават на съответния ученик , във връзка с обучението, развитието и участието на 

ученика в дейността на класа; разглежда документите на децата и учениците, включително от 

изследвания и консултации - при наличие на такива, и въз основа на събраната и анализирана 

информация разпознава потребностите от предоставянето на обща подкрепа за личностно 

развитие на  учениците.   

Със заповед на директора са утвърдени съставите на екипите за подкрепа за личностно 

развитие на  учениците - за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 Координира се  извършването на оценките на индивидуалните потребности на  

учениците със специални образователни потребности, работата на екипите за подкрепа за 

личностно развитие на учениците с родителите, осъществява връзка и координира с 
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регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 

образователни потребности, предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и 

ученици със специални образователни потребности от екипи в училище.  

 Екипът представя на педагогическия съвет обобщен доклад за състоянието на процеса 

на приобщаващото образование в училището. На ниво клас подкрепата е насочена към 

превенцията на обучителните затруднения - това са трудностите, които децата срещат в 

усвояване на учебния материал. Подкрепата на учителите се изразява в диференцирането на 

подходите за обучение.   

През учебната 2017/2018 година училището работи по проект «Твоят час».   От общо 19 

клуба по проекта, 13 са насочени към осъществяване на извънкласни дейности. Учениците се 

включиха в клубни дейности, в които изевяват себе си и развиват индивидуалните си 

заложби. 4 ученици със СОП се включиха в 4 от тези клубове.  

В училище функционираха и 6 групи за ученици с обучителни трудности по проект 

„Твоят час“.  1 ученик със СОП от ІІ клас се включи в групата по БЕЛ.  

С учениците, които срещат трудности при усвояване на учебния материал, се 

осъществява допълнителна работа.  

- Провеждат се ежеседмични консултации по график, утвърден от директора на. 

Учителите използват оптимално тези часове, с цел подпомагане на изоставащите ученици. 

Някои преподаватели организират допълнителни консултации по учебни предмети. 

Консултациите се посещават и от по - добрите ученици, които действително се стараят да 

компенсират пропуските и да усвоят в максимална степен учебното съдържание. 

- Учениците са осигурени с учебни помагала за допълнителна работа. Това дава 

възможност да им се възлагат индивидуални домашни работи с цел преодоляване на 

пропуските. 

- Фукционират шест групи за ЦОУД. В тях са обхванати ученици, които имат 

нужда от допълнителна помощ при самоподготовката си (V-VI клас), докато в начална 

училищна степен обхватът възлиза на почти 100%.  

- Провеждат се индивидуални родителски срещи с родителите на ученици, трудно 

покриващи ДОС. 

- Заздравена е връзката преподавател - класен ръководител. Целта е класният 

ръководител да бъде в достатъчна степен информиран за степента на подготовка на своите 

ученици за работа. Подържа се постоянен контакт класен ръководител - родители. 

- За приобщаване на учениците към учебния процес и за изграждане на интерес 

учителите използват иновативни, интерактивни форми на работа - ролеви игри, дискусии, 

решаване на казуси, учене чрез съпреживяване (емпатия), рефлексия (самооценяване) и други. 

Целта е да се стимулира интерес към учебния материал и същият да се възприеме трайно. 

- Все по- често в учебната работа се прилагат ИКТ. Дава се възможност за 

осигуряване на достъп до голямо количество информация, което улеснява учениците при 

усвояване на учебното съдържание, а преподавателите - при подготовката им .     
За кариерното ориентиране на учениците в СУ „Христо Ботев“ се работи по План за 

професионалното развитие на учениците.  В Час на класа са проведени беседи, посветени на 

професионалното ориентиране, с цел учениците да получат информация и да бъдат 

подготвени за самостоятелен избор на професия. 

 

Съгласно План за професионалното ориентиране, с учениците от 5-7 клас се провежда  

анкета на тема „Какъв искам да стана“, а с учениците от 8-12 клас на тема „Моят бразователен 

проект“. С учениците от 12 клас се провежда и беседа „Моите професионални интереси“. 

 Класните ръководители работят за развиване умения у учениците за самостоятелно 
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вземане на решения за техния училищен и професионален избор.                         

 По отношение на библиотечно-информационното обслужване учениците имат 

свободен достъп до информация от различни документални източници в библиотечния фонд 

на училищната библиотека, но е необходимо той да бъде осъвременен, с цел библиотеката да 

стане привлекателно и желано място от учениците. 

Винаги на вниманието на училищното ръководство е грижата  за здравето на децата. 

Класните ръководители и преподавателите в СУ „Христо Ботев” предават на учениците 

знания за различни аспекти на здравето, здравословен начин на живот, наркотични вещества, 

индивидуални и социални последици от тяхната употреба и рисковото поведение като цяло. 

Формира се положително отношение към личното здраве. Разнообразни са темите по здравно 

образование, разглеждани в часовете.      

В училище работи медицинска сестра и на учениците е осигурен и гарантиран достъп 

до медицинско обслужване.          

 При установяване на необходимост се осигурява и логопедична работа с учениците. 

През изминалата учебна 2017/2018 г.  в училище работи 1 логопед, назначен към Ресурсен 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. През настоящата учебна 

година е назначен  като лектор 1 логопед.  

Училищното ръководство поощрява с морални и материални награди изявилите се 

ученици. Традиция е в края на всяка учебна година училищното ръководство да връчва 

грамоти и награди на ученици, постигнали високи резултати в образователната дейност и 

допринесли за развитието на училищната общност и издигане престижа на училището.  

В СУ „Христо Ботев“е изградена система за превенция на насилието и агресията 

сред учениците. Класните ръководители не само работят индивидуално с ученици, които 

имат проблеми с дисциплината, но и поддържат постоянна връзка с родителите  за 

привличането им като основен партньор при провеждането на ефективна превантивна 

дейност, защото само общите усилия за опазване живота и здравето на учениците може да 

променят агресивните прояви у подрастващите.    

Проведени анкети с учениците:          

1. Оценка на проблема за тормоза чрез мнението на учениците/учителите/ – с помощта 

на стандартизиран въпросник, изготвен от СУ „Св. Климент Охридски” - Катедра  „Обща, 

експериментална и генетична психология".       

2. „Как се чувстваме, когато видим проява на тормоз и какво можем и искаме да 

направим.”            

 3. „Има ли тормоз в нашето училище?“       

4.  „Семейството и родителите през очите на детето“ с учениците от 5-8 клас 

Провеждат се беседи в часа на класа, с цел запознаване на учениците с рисковите 

ситуации и фактори, застрашаващи тяхното здраве в семейна и извънсемейна среда:  

Във всички класове бе проведен извънреден  Час на класа на тема «Агресия и насилие  

- норми на поведение». 

В резултат на проведените дискусии учениците: 

 познават агресията и насилието и техните разновидности ;  

 познават начините за справяне с нея;  

 знаят как да постъпят при наличие на агресия;  

 как да помогнат на потърпевшите;  

 към кого да се обърнат, ако станат свидетели или участници;  

 кои са методите за подтискане на агресивно поведение;  
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 поемане на отговорност. 

През изминалата учебна 2017/2018 г. Методическото обединение на преподавателите 

от начален етап проведе работна среща на тема „Тормозът в училище“. 

МО на класните ръководители проведе работна среща на тема - „ Особености на 

възрастта на подрастващите и тяхното  влияние върху  характера на  взаимоотношенията им, а 

през месец  класните ръководители дискутираха по  темата  „ Формиране на емпатия и 

толерантност  у учащите се”.        

МО - хуманитарен цикъл проведе работна среща на тема „Нравствено-естетическо 

възпитание на подрастващите“.          

 По традиция през м. Януари класните ръководители провеждат тематична родителска 

среща на тема „Как да мотивираме детето да учи. Партньорството между класния ръководител 

и родителите - основа за добра комуникация и сътрудничество”, а през   м. Април - тематична 

родителска среща „Заедно срещу агресията“.      

През настоящата учебна година предстоят да се проведат работна среща  на МО  - 

начален етап на тема „Идентификация и справяне със случаите на риск от преждевременно 

отпадане от училище“, семинар на МО - хуманитарен цикъл на тема „Успешното 

взаимодействие между училището и семейството – път към успеха на нашите деца – днес и в 

бъдеще“, работна среща  на МО  - природо-математически цикъл на тема „Училището -

медиатор за приобщаване на учениците от различните етноси“.   

В училище е създаден Координационен съвет за справяне с тормоза. Учениците са 

запознати със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса. Популяризират се 

правила на поведение и ценности в класната стая и в училище.   

Проведе се училищен конкурс за есе под надслов: „С приятелство и творчество срещу 

насилието“, в който взеха участие 21 ученици.       

В класните стаи  се поддържат  тематични табла под надслов „Ние не приемаме 

насилието!“, а сигнали за наблюдаван или изпитан тормоз  учениците  може  да подават в 

кутията „Гореща поща“, поставена на видно място в коридора на училището. 

 Партньорството с родителите е основата на дейностите по превенция на тормоза и 

насилието. Преподавателите работят по утвърдена Програма за приобщаване на родителите 

към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот. На родителски 

срещи се обсъждат проблемите за родителската отговорност, за възпитанието и образованието 

на децата, както и задълженията да осигурят присъствието им в училище /особено до 

навършване на 16 годишна възраст/. Родителите участват и  в отбелязване на класни и 

училищни празници. Същите се включват и в изработване на табла, участие в тържества, 

участие в Седмицата на четенето и др. 

В училище има изграден Обществен съвет с представители на родителите и на община 

Цар Калоян, които се отзовават при обсъждане на въпроси, свързани с училищния живот.                                                                   

 

6.7.2. Предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците. 

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 архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 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.  
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Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и 

ученици:  

1. със специални образователни потребности;  

2. в риск;  

3. с изявени дарби;  

4. с хронични заболявания. 

На 14 ученици със СОП, на основание чл.81 ал.3 т.1 от Наредбата за приобщаващото 

образование е определена краткосрочна допълнителна подкрепа. 

В СУ „Христо Ботев“ функционира ресурсен кабинет за обучението на учениците със 

специални образователни потребности. Използват се  дидактически материали, образователни 

игри, табла, мултимедия. Има изградена интернет връзка.      

През изтеклата учебна 2017/2018 година в училище работиха 1 ресурсен учител, 1 

психолог, 1 логопед, назначени към Ресурсен център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование. През настоящата учебна 2018/2019 година в училище работят 1 

ресурсен учител -  на щатно място, 1 логопед - лектор и 1 психолог - лектор. Специалистите 

работят с 14 ученици със СОП, по изготвено седмично разписание.  Извършена е оценка на 

индивидуалните потребности на учениците от психолог, логопед, ресурсен учител чрез 

подадено заявление за осигуряването им от регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование гр.Разград. Оценени  са познавателното развитие, 

комуникативните умения, социалните умения, физическото развитие, адаптивното поведение, 

психичните реакции, семейното функциониране. Резултатите от извършената оценка са 

отразени в  Карта  за оценка на индивидуалните потребности. На учениците е  предоставена  

допълнителна подкрепа за личностно развитие   от екип за подкрепа за личностно развитие на 

съответния  ученик, утвърден със заповед на директора училището за конкретен  ученик. 

 Осигурена е  обща подкрепяща среда,технически средства, дидактически материали, 

както и  ресурсно подпомагане.        

За всеки ученик има изготвен  план за подкрепа. Родителите, които полагат грижи за 

детето, са запознати с плана за подкрепа на   ученика, като им е предоставено копие от него. 

       

Учениците със СОП са интегрирани в класа и към училищната общност. Част от тях се 

включват и участват в състезания и конкурси. В областно състезание, организирано от 

Спешъл олимпикс, в гр.Разград участваха 6 ученици със СОП. 
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Таблица №1: Допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици 2018 година 

община Цар Калоян:  
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ОУ „СВ. П. 
ХИЛЕНДАРСКИ“ с. 
Езерче 

4 4 89 60 30 5 15 89 0 90 1 

СУ „ХРИСТО 
БОТЕВ“ гр. Цар 
Калоян 

14 7 110 189 20 1 14 110 25 98 123 

Общо: 18 11 199 248 50 6 29 199 25 188 124 

 

 

 

6.7.3. Дейности на читалища и спортни клубове в подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците. 

На територията на община Цар Калоян с деца и ученици (извън организираните 

форми в училищата) по посочените направления работят още 2 спортни клуба и 3 

читалища. 

Дейности на неправителствени организации, читалища, спортни клубове в подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците. СУ „Христо Ботев“ Цар Калоян има 

съвместна дейност със Спортен клуб по борба „Спартак” – Цар Калоян. Участия и 

класиране в Областен турнир по свободна борба. 

Съвместна дейност с Народно читалище „Съзнай себе си - 1985”, и Народно 

читалище “Торлак – 2013“, читалищата осигурява хореограф за танцова група V-ХІ клас, 

които имат участия  в общински и училищни мероприятия, развиване и подпомагане на 

любителското художествено творчество; организиране на школи, кръжоци, празненства, 

концерти чествания и младежки дейности. 

 

 

 



 192 

Регионален център – Разград подпомага със специалисти за допълнителна подкрепа 

на децата и учениците всички училища и детски градини в област Разград след направена 

заявка. За тази цел РЦПППО – Разград осигурява следните специалисти: 

 12 ресурсни учители; 

 психолози; 

 логопеди. 

Налице е недостиг на ресурсни учители в по-малките общини, а от тази година и за 

община Разград. Сериозен проблем е това, че ресурсните учители трябва да работят в 

няколко учебни заведения поради малкия брой на деца и ученици със СОП в едно учебно 

заведение. 

Осигурени специалисти от РЦПППО – Разград по общини в област Разград (брой на 

работещите специалисти в общината). 

Таблица 2: 

Община 
Ресурсен 

учител 
Психолог Логопед 

Цар Калоян 1 1 1 

 

РЦПППО – Разград осигурява ресурсно подпомагане в 15 детски градини, 1 начално 

училище, 17 основни училища, 5 средни училища, 3 професионални гимназии и 1 спортно 

училище. 

 

Видове учебни заведения в област Разград, в които се осигурява ресурсно подпомагане от 

РЦПППО – Разград (брой). 

Таблица 3: 

Община ДГ НУ 
О

У 

С

У 

П

Г 

С
п

о
р

т
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о
 

у
ч

и
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и
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Общо 

Цар 

Калоян 

1 - - - - - 1 

Общо 15 1 17 5 3 1 42 

 

РЦПППО – Разград осигурява ресурсно подпомагане за деца от всички групи в 

детските градини и всички класове в училищата. 
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Справка за децата и учениците по групи и класове. 

Таблица 4: 
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Цар 

Калоян 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Справка за децата и учениците по видове увреждания. 

Таблица 5: 
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 194 

7. Дейност на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование – Област Разград. 

 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област 

Разград  (РЦПППО – Разград) оказва допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

153 деца и ученици със специални образователни потребности в 42 учебни заведения 

(27 училища и 15 детски градини) в област Разград. Тези деца и ученици се обучават в 

общообразователните училища и детски градини съвместно със своите връстници. 
 

Таблица1 : Детски градини и училища в област Разград, в които се обучават деца и 

ученици със СОП, подпомагани от РЦПППО – Разград.  

Община Детска градина/ училище 
Брой деца/ 

ученици 

Брой деца/ 

ученици 

общо 
Разград гр. Разград СУ „Христо Ботев” 

гр. Разград  НПТГ „Шандор Петьофи” 
гр. Разград ПГ ХТБТ „Мария Кюри”  
гр. Разград Спортно училище 
гр. Разград ОУ „В. Левски” 
гр. Разград ДГ № 11 „Детелина” 
гр. Разград ДГ  № 4 „Митко Палаузов”  
гр. Разград ДГ„Славейче” 
с. Стражец ОУ „Елин Пелин” 
с. Дянково ОУ „Отец Паисий” 
с. Ясеновец ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  
гр. Разград  ДГ „В. Левски” 
гр. Разград ДГ „Лудогорче” 
гр. Разград ДГ „Незабравка” 
гр. Разград ДГ „Шестте ястребинчета” 
с. Дянково ДГ „Осми март” 

13 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 

11 
1 
2 
2 
2 
1 

51 

Исперих гр. Исперих  ОУ „Христо Ботев” 
гр. Исперих  ДГ „Мечо Пух“ 
с.Тодорово ОУ „Васил Левски”  
с. Китанчево ОУ „Христо Ботев” 
с. Свещари ДГ „Радост” 
с. Яким Груево „ДГ Осми март» 

2 
1 
3 
4 
1 
1 

12 

Кубрат гр. Кубрат СУ „Христо Ботев” 
гр. Кубрат ДГ „Щастливо детство” 
гр. Кубрат ДГ „Здравец” 
с. Севар  ОУ „Н. Й. Вапцаров” 
с. Юпер ОУ „Св. Климент” 

8 
2 
3 
4 
1 

18 

Завет гр. Завет СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  
гр. Завет ОДЗ „Слънчо” 
с. Брестовене ОУ „Христо Ботев” 

6 
3 
4 

13 

Лозница гр. Лозница  НУ „В. Левски”  
гр. Лозница СУ „Хр. Ботев” 
гр. Лозница ПГ по ВМЗ „А. Стамболийски”  
с. Гороцвет ОУ „Христо Ботев”  
с. Сейдол ОУ „Виделина” 
с. Трапище ОУ „Кирил и Методий”  
с. Веселина ОУ „Иван Вазов”   

1 
5 

12 
6 
1 
5 
1 

31 

Самуил с. Самуил СУ „Св. Св. Кирил и Методий”  
с. Владимировци ОУ „Христо Ботев” 
с. Желязковец ОУ „Св. Климент Охридски” 

19 
2 
3 

26 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjS5eHNho_IAhWEiRoKHSsdBPs&url=http%3A%2F%2Fptgrz.org%2F&usg=AFQjCNFUQYkfxUw6TGqdu0glpAiBpJkTpA
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAAahUKEwjS5eHNho_IAhWEiRoKHSsdBPs&url=http%3A%2F%2Fptgrz.org%2F&usg=AFQjCNFUQYkfxUw6TGqdu0glpAiBpJkTpA
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с. Хърсово ОУ „Св. Паисий Хилендарски” 2 
Цар Калоян гр. Цар Калоян ДГ „Славейче” 2 2 

Общо 27 училища и 15 детски градини 153 153 

 

Регионален център – Разград подпомага със специалисти за допълнителна подкрепа на 

децата и учениците всички училища и детски градини в област Разград след направена 

заявка. За тази цел РЦПППО – Разград осигурява следните специалисти: 

 12 ресурсни учители; 

 психолози; 

 логопеди. 

Налице е недостиг на ресурсни учители в по-малките общини, а от тази година и за 

община Разград. Сериозен проблем е това, че ресурсните учители трябва да работят в 

няколко учебни заведения поради малкия брой на деца и ученици със СОП в едно учебно 

заведение. 

 

Таблица 2: Осигурени специалисти от РЦПППО – Разград по общини в област 

Разград (брой на работещите специалисти в общината). 

Община 
Ресурсен 

учител 
Психолог Логопед 

Разград 5 3 2 
Исперих 1 1 1 
Кубрат 3 1 1 
Завет 2 1 1 

Лозница 4 1 1 
Самуил 3 1 1 

Цар Калоян 1 1 1 

 

РЦПППО – Разград осигурява ресурсно подпомагане в 15 детски градини, 1 начално 

училище, 17 основни училища, 5 средни училища, 3 професионални гимназии и 1 спортно 

училище. 

 
Таблица 3: Видове учебни заведения в област Разград, в които се осигурява ресурсно 

подпомагане от РЦПППО – Разград (брой). 

Община ДГ НУ ОУ СУ ПГ 

С
п

о
р

т
н

о
 

у
ч

и
л

и
щ

е 

Общо 

Разград 8 - 4 1 2 1 16 
Исперих 3 - 3 - - - 6 
Кубрат 2 - 2 1 - - 5 
Завет 1 - 1 1 - - 3 

Лозница - 1 4 1 1 - 7 
Самуил - - 3 1 - - 4 

Цар 

Калоян 
1 - - - - - 1 

Общо 15 1 17 5 3 1 42 

 

РЦПППО – Разград осигурява ресурсно подпомагане за деца от всички групи в 

детските градини и всички класове в училищата. 
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Таблица 4: Справка за децата и учениците по групи и класове. 
О
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Кубрат 0 0 0 5 0 0 2 0 3 1 2 1 1 2 0 1 18 
Завет 0 0 2 1 0 1 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 13 

Исперих 0 0 2 1 0 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 12 
Самуил 0 0 0 0 2 0 4 4 0 3 5 2 2 2 2 0 26 
Лозница 0 0 0 0 2 2 0 1 5 6 3 1 5 4 2 0 31 

Цар 

Калоян 
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Разград 0 2 3 9 1 4 3 5 4 2 11 1 1 1 1 3 51 
Общо 0 3 7 17 5 8 12 14 15 14 24 5 9 10 5 5 153 

 

 

Специалистите на РЦПППО – Разград работят с деца с различни видове увреждания. 

Най-често това са деца с обучителни трудности, умствена изостаналост и хиперкинетични 

разстройства. 
 

 

Таблица 5: Справка за децата и учениците по видове увреждания. 
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Разград 7 4  8 4  2 2 2   3 9 5 3 2 51 

Исперих 2 1  3    2 1   1 1  1  12 

Кубрат 2 1  5 1 1  1 2   2 2 1   18 

Завет 2   5 1    1 1 1  1 1   13 

Лозница 6 1  12    1 4   1 1 3 2   

Самуил 5 5 1 9    1    1 2 1 1  26 

Цар 

Калоян 
1        

 
  1     2 

Общо 25 12 1 42 6 1 2 7 10 1 1 9 16 11 7 2 153 
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8. SWOT анализ. 
СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

 Благоприятна образователна структура 

на образованието. 

 Разгърната училищна мрежа, 

гарантираща равномерен достъп до 

образование. 

 Разгърната мрежа от детски градини, 

осигуряваща възможност за пълен 

обхват на деца в предучилищна възраст. 

 Наличие    на    действащ    механизъм    

за    финансиране    на делегираните от 

държавата дейности и местни дейности 

приходи по бюджета. 

 Определен стандарт за издръжка на 

дете и ученик за финансиране  на 

делегираните от държавата дейности. 

 Прилагане на Системи за финансово 

управление и контрол. 

 Разработена система от мерки за 

осигуряване на достъпа до образование 

– безплатен транспорт; безплатни 

учебници и учебни помагала за всички 

ученици от I до VII клас; безплатни 

закуски І-ІV клас. 

 Допълнителна работа в училищата с 

изоставащи и надарени ученици. 

 Прилагане на иновативни методи на 

работа в училища и ДГ. 

 Наличие на добра материална база на 

училищата – подобрени по проект за 

енергийна ефективност, спортни 

площадки и салони, специализирани 

кабинети, училищно оборудване, 

компютърни кабинети с ИТ технологии,  

софтуер и достъп до интернет. 

 Медицинско обслужване на децата - 

изградени здравни кабинети в учебни и 

 Недостатъчен човешки ресурс в 

детските градини и училищата за 

работа с деца със СОП – психолози, 

логопеди, слухово-речеви 

рехабилитатор, рехабилитатор за 

зрителни затруднения и други 

специалисти. 

 Обучение в слети паралелки, 

затрудняващо обучението. 

 Липса на ефективен механизъм за 

събиране на информация за учениците 

в чужбина. 

 Липса на интерес и слаба мотивация у 

децата от етническите малцинства да 

посещават училище. 

 Липса на млади педагогически кадри, 

резултат от непривлекателност на 

образователната професия. 

 Недостиг на средства за поддръжка на 

училищни автобуси. 

 Липса на възможности за участие на 

ЦПЛР в Национални програми на 

МОН - за проектно финансиране. 

 Агресия и недостатъчни социални 

умения за общуване у децата и 

учениците. 

 Неефективност на санкциите, 

предвидени в ЗПУО за родители, 

които не осигуряват присъствието на 

децата си в училище и ДГ. 

 Недостатъчен сграден фонд и сериозна 

необходимост от модернизация. 

 Отсъствие на нормативни условия за 

допълнително обучение на децата, за 

които българският език не е майчин. 

Необходимост от повишаване 
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детски заведения. 

 Създадени са условия за 

удовлетворяване интересите, желанията 

и потребностите за личностно 

израстване и реализация на децата и 

учениците в свободното от учене време, 

наличие на пет ЦПЛР. 

 Създадени разнообразни условия за 

изява и участия в конкурси, 

конференции, олимпиади, спектакли, 

състезания, празнични програми, 

изложби, открити занимания за всяко 

дете и ученик, участващо във формите 

на извънкласна дейност. 

 Създадена подкрепяща среда за децата 

и учениците със специални 

образователни потребности – 

регионален център и ресурсни учители, 

достъпна архитектурна среда. 

 Наличие на условия за квалификации и 

вътрешни квалификации на 

специалистите, работещи в детските и 

учебни заведения, провеждане на 

открити практики, съвместни 

инициативи и партньорство между 

учебни и детски заведения. 

 Наличие на професионални гимназии и 

условия за   професионално насочване 

на подрастващите. 

 Мотивиране на директори, учители и 

ученици – награди за 24 май, награда 

„Директор на годината”, „Учител на 

годината” и „Отличник на випуск”. 

 Създадени условия и възможности за 

стимулиране постиженията на 

даровитите деца в различни дейности, в 

т. ч. и спорта. 

 Ритуализация на символите в 

училищата и детските градини. 

 Осигурен е равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно 

грамотността на учениците. 

 Не е изградено ефективно ученическо 

самоуправление. 

 Липса на кабинети по предмети като 

математика, история и цивилизация, 

география и икономика. 

 Липса на дългосрочна визия за 

развитие на местната икономика и на 

интерес на бизнеса от реализация на 

програми в образованието. 

 Ниска заинтересованост на 

родителите; 

 Ниска мотивация от страна на 

учениците за учене и развитие; 

 Лошо качество на материалите и 

консумативите; 

 Недостатъчно познаване на 

нормативната уредба от страна на част 

от педагогическия персонал; 

 Все още не се отчитат в достатъчна 

степен индивидуалните особености на 

всяко дете и насочването на конкретен 

специалист за неговата интеграция и 

специална подготовка; 

 Недостатъчен брой обучени учители 

за работа с деца със СОП. 

 Недобри материални условия в 

институциите по отношение на 

обучението на деца и ученици със 

СОП, липса на достъпна архитектурна 

среда. 

 Постоянни и обемни изменения в 

нормативната уредба. 

 Голям обем нормативни актове, без 

конкретни указания, процедури и 

политика по прилагането им. 

 Задължение по прилагане на 

специфични нормативни актове, 
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образование. 

 Въведена задължителна предучилищна 

подготовка две години преди 

постъпване в  първи клас. 

 Утвърдени правила за прием в първи 

клас и създадена организация за 

целодневно обучение. 

 Нов модел на финансиране,основан на 

единни разходни стандарти за издръжка 

на 1 ученик, делегирани бюджети във 

всички училища. 

 Разработена система от мерки за 

осигуряване на достъпа до образование 

- организиран безплатен транспорт за 

учениците от селата, безплатни 

учебници за всички ученици от I до 

VIIклас, безплатни закуски I-IVклас. 

 Наличие на ПИГ 1-6 клас. 

 Много добри постижения при участие в 

олимпиади, конкурси и състезания в 

различни области, включително и 

Национални. 

 Голям брой преподаватели, преминали 

обучение в различни обучителни 

курсове и семинари. 

 Действащи Координационен съвет за 

справяне с насилието и Комисия за 

борба с противообществените прояви. 

 Популяризиране на специфични за 

общинните празници и ритуали. 

 Въведени основни компоненти на 

системата за национално 

стандартизирано външно оценяване –

поетапно провеждане на външно 

оценяване в края на всеки етап; 

провеждане на задължителни  

държавни зрелостни изпити за всички 

ученици, които завършват XIIклас. 

 Наличие на изградена система за 

непряко касаещи системата на 

образованието. 

 Липса на общи образователни 

изисквания в извънкласните форми, на 

учебни планове и програми за 

формите. 

 В началото на учебната 2016/ 2017 

година все още не са утвърдени 

държавни образователни стандарти за 

физическата среда и 

информационното и библиотечно 

осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа 

за личностно развитие,за 

приобщаващо образование. 
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охрана. 

 Сформиране на паралелки с конкретна 

насоченост към дадена културно-

образователна област. 

 Провеждане на рекламни кампании- 

начални и поддържащи. 

 Провеждане на по-ефективни 

квалификационни форми/дискусии, 

работа в групи, споделяне на добри 

практики/. 

 Включване на родителите в съвместни 

дейности. 

 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. 

 наличие на гъвкава организация на 

формите и график на занимания, 

съобразно свободното време и интереси 

на участниците; 

 засилени мерки за контрол на 

отсъствията и успеха на учениците; 

 реализиране на проекти, финансирани 

със средства по различните оперативни 

програми, за да се осигури 

допълнителен финансов ресурс и 

дългосрочно положително въздействие 

върху местната общност. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Обучение на педагози, педагогически 

съветници за работа по проблемите на 

ученическата агресия и формиране на 

социални умения у подрастващите. 

 Осигуряване на подходяща среда и 

условия за привличане на млади 

специалисти с висше образование и 

стимулиране на професионалната 

 Нередовна посещаемост на учебни 

занятия – заплаха от отпадане на 

учениците от училище. 

 Миграция на семействата и 

обезлюдяване на региона. 

 Демографски срив, намаляване броя на 
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мотивация. 

 Повишаване на привлекателността и на 

качеството на учебния процес и на 

училищната среда, както и създаване на 

подходяща среда за подкрепа на 

личностното развитие на учениците. 

 Квалификация на учителите за работа с 

деца и ученици в риск от отпадане. 

 Подобряване качеството на 

професионалното образование и 

осигуряване на условия за по-

ефективни връзки с бизнеса. 

 Включване  на  родителите  в  

инициативите  на  училища и детски 

градини и подобряване на съвместни 

дейности с тях. 

 Сформиране на паралелки с конкретна 

насоченост към дадена културно-

образователна област. 

 Провеждане на по-ефективни 

квалификационни форми/дискусии, 

работа в групи, споделяне на добри 

практики/. 

 Разработване и управление на проекти. 

 Подобряване на здравословното 

хранене при ползване на безплатни 

закуски. 

 Осигуряване на столово хранене за             

социално-слаби ученици. 

 Законови възможности за обособяване 

на защитени и средищни детски 

градини. 

 Осигуряване на качествена 

образователна структура – институции 

на предучилищното обучение, общото, 

профилираното и професионалното 

образование. 

 Внедряване на добри европейски 

практики в сферата на извънкласните 

децата и учениците през годините. 

  

 Опасност от закриване на учебни и 

детски заведения. 

 Трудна събираемост на таксите в 

детските градини. 

 Езикова бариера при деца от етносите, 

затрудняваща учебния процес. 

 Засилване на диспропорциите в 

качеството на образованието между 

отделните училища /град-село/. 

 Намаляващ интерес към учителската 

професия и като резултат застаряващ 

педагогически състав. Недостатъчен 

брой на младите 

висококвалифицирани и мотивирани 

специалисти в училище. 

 Изменения в законовата уредба. 

 Недостигащи финансови средства за 

осигуряване на подходяща 

образователна среда, съгласно 

държавните образователни стандарти.. 
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дейности. 

 Развитие на публично-частното 

партньорство. 

 

 

 

9. Изводи от анализа 

 

ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и 

извършената оптимизация на училищната мрежа, системата за предучилищно и училищно 

образование в община Разград обхваща следните законодателно установени институции: 20 

общински детски градини, 21 основни и средни училища, 4  общински центъра за 

подкрепа за личностно развитие и един Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование. 

2. В Община Разград има изградена и добре функционираща система за предучилищно 

и училищно образование за обезпечаване на общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие, която се осигурява в детските градини, в училищата и в центровете за 

подкрепа за личностно развитие. 

3. В Община Разград  съществуват  условия за осъществяване на подкрепата за 

личностно развитие на децата и  учениците от институциите в системата за 

предучилищно и училищно образование, съвместно с държавните и местните органи и 

структури и доставчиците на социални услуги. 

4. Съществуващите центрове за подкрепа за личностно развитие трябва да отговорят 

на новите предизвикателства и да предложат нова визия за развитие пред традиционните 

образователни модели и традиционните форми на общуване. Ясно и категорично фокуса 

трябва да падне върху развитието на личността на детето и ученика, с неговата автономност 

и свобода на избор, право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие, 

принадлежност, участие и отговорност към множество общности и групи едновременно. 

5. Община Разград прилага цялостни политики за обезпечаване на дейностите за 

подкрепа на личностно развитие чрез общински образователни и младежки програми, 

програми за спорт, превенции, здраве и социални дейности. 

6. Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование, като са необходими процедури за повишаване на 

ефективността на  комуникацията между тях. 

7. Съществува необходимост от прилагане на активна политика за реализиране на 

проекти, финансирани със средства по оперативни програми на Структурните фондове, 

както и чрез други фондове и програми, за да се осигури допълнителен финансов ресурс и 

дългосрочно положително въздействие върху местната общност. 

8. Организирането и осигуряването на дейностите за подкрепа на личностното 

развитие на територията на община Разград, е динамичен процес, който подлежи на 

оптимизиране в съответствие с разпоредбите на ЗПУО, с променящите се потребности на 

образователната система и налага координираност между всички участници в образователния 

процес и органи на управление на централно и местно ниво, с цел осигуряване на подходяща 

физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на 

всяко дете и ученик. 

 

Осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е 
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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. 

Изградената система за подкрепа за личностното развитие  на децата и учениците от община 

Разград доказва ползата от единните и целенасочени действия на цялата общност. 

Натрупаният опит – постиженията и проблемните аспекти, определя бъдещите 

стратегически цели и идеи за превантивни и корекционни дейности в областта на общата и 

допълнителната подкрепа. Предложеният анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Разград е индикатор и ориентир при 

разработването на Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Област Разград. 

 

 

 

ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

След изложената информация за състоянието на предучилищното и училищно 

образование на територията на община Исперих и взаимодействието между ключовите 

фактори в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие, се направи оценка, 

идентифицираха се нужди и се изведоха следните изводи: 

• необходимо е да се повишава средният брой ученици в паралелка на ниво община 

чрез ежегодно оптимизиране на паралелките; 

• поетапно да се намалява броят на слетите паралелки с цел подобряване на 

образователния процес; 

• да продължи осъществяването на целодневна организация на учебния процес като 

инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ 

при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси; 

• с цел да се отговори на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо 

образование за личностно развитие на децата и учениците, да се осигурят условия, както и 

екипи от висококвалифицирани специалисти: педагози, психолози, ресурсни учители, 

логопеди, които ще направят оценка и ще осъществят допълнителна подкрепа на деца и 

ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация; 

• създаване на подходяща подкрепяща среда за деца със СОП повсеместно – достъпна 

архитектурна, обща и специализирана среда, технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

• да се приложат различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО, с цел да се 

отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и да се предотврати 

преждевременно отпадане и ранно напускане на училище; 

• повишаване на квалификациите и професионалната компетентност на 

педагогическите специалисти; 

• необходимо е разработване и прилагане на програма за кариерно ориентиране на 

учениците на ниво училище;  подпомагане на трудовата и професионалната реализация на 

завършващите средно образование; да се разработят инструменти за ранно кариерно 

ориентиране на застрашените от отпадане ученици, както и адаптиране на инструменти за 

целите на кариерното ориентиране на ученици със специални образователни потребности; да 

се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на 

завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, за да се 

повиши мотивацията на учениците да завършат училище; 
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• създаване на условия за сътрудничество между всички участници в образователния 

процес – учебни заведения, органи на местното самоуправление и Регионалното управление 

на образование, семействата и общността; 

• създаване на партньорска мрежа между професионалната гимназия и бизнеса в 

община Исперих за съвместно прилагане на метода „учене чрез работа”; 

• обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура; 

• стимулиране на развитието на образователния процес с цел подобряване на знанията, 

уменията и възможностите на децата и учениците;  

• включване на учениците в групи за допълнителна подготовка;  

• разширяване на извънкласните занимания съгласно интересите на учениците и 

внедряване на добри европейски практики в тази сфера; 

• да се разработят съвременни програми за избираеми и факултативни форми за 

придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците; 

• да се обогати книжното богатство на библиотеките, за да станат любимо място за 

отдих и творчество; 

• разработване и актуализиране на законови и подзаконови нормативни документи. 

          

 

ОБЩИНА КУБРАТ 

 

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. 

 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 

1. След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и 

извършената оптимизация на училищната мрежа, системата на предучилищното и 

училищното образование в Община Завет обхваща следните законодателно установени 

институции: шест общински детски градини и шест училища.  

2. В Община Завет има изградена и добре функционираща системата за предучилищно и 

училищно образование.  

3. В Община Завет съществуват условия за осъществяване на подкрепата за личностно 

развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, съвместно с държавните и местните органи и структури и 

доставчиците на социални услуги. 

4. На територията на Община Завет няма общински център за ресурсно подпомагане, а при 
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установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците може да 

бъде възлагана на държавната институция . 

5. Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование, като са необходими процедури за повишаване на 

ефективността на комуникацията между тях. 

 

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 

 

1. След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и 

извършената оптимизация на училищната мрежа, системата за предучилищно и училищно 

образование (СПУО) в Община Лозница обхваща следните законодателно установени 

институции: една общински детска градина и 5 бази за обучения към нея, седем  училища, 

един общински центъра за подкрепа за личностно развитие (ОДК) 

2. В Община Лозница има изградена и добре функционираща СПУО за обезпечаване на 

общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се осигуряват там, където са 

детето и ученикът – в детските градини, в училищата и в центъра  за подкрепа за личностно 

развитие. 

3. Регистрирани са потребности от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно 

развитие за  12 % от децата и учениците на територията на община Лозница, както следва: със 

специални образователни потребности -10%, в риск от социално изключване – 2 %. 

4. В Община Лозница  съществуват условия за осъществяване на подкрепата за 

личностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО, съвместно с държавните 

и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. 

5. Съществуващият  център за подкрепа за личностно развитие трябва да отговоря на 

новите предизвикателства и да предлага нова визия за развитие пред традиционните 

образователни модели и традиционните форми на общуване. Ясно и категорично фокуса 

трябва да падне върху развитието на личността на детето и ученика, с неговата автономност и 

свобода на избор, право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие, принадлежност, 

участие и отговорност към множество общности и групи едновременно. 

6. На територията на Община Лозница няма общински център за ресурсно подпомагане, 

а при установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще може 

да бъде възлагана да лицензирани доставчици на социални услуги и/или ще продължи 

нейното осъществяване от държавната институция Регионален център за подкрепа на процеса 

на приобщаващото образование. 

7. Създадени са условия за сътрудничество, и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование, като са необходими процедури за повишаване на 

ефективността на комуникацията между тях. 

8. Организирането и осигуряването на дейностите за подкрепа на личностното развитие 

на територията на община Лозница, е динамичен процес, който подлежи на оптимизиране в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО, с променящите се потребности на образователната 

система и налага координираност между всички участници в образователния процес и органи 

на управление на централно и местно ниво, с цел осигуряване на подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията на всяко дете и 

ученик. 

Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в закона 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 
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отношенията между учениците, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, при 

който 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. 

 

 

 

ОБЩИНА САМУИЛ 

 

 В Община Самуил има изградена и добре функционираща системата за предучилищно 

и училищно образование (СПУО) за обезпечаване на общата и допълнителната 

подкрепа за личностно развитие, която се осигуряват там, където са детето и ученикът 

– в детските градини и в училищата. 

 Наличие на възможности за подкрепа при реализиране на местните политики в сферата 

на личностното развитие чрез финансовите инструменти на ЕС - Структурните 

фондове и др. програми. 

 Потребността от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие за 

децата и учениците на територията на Община Самуил - деца със специални 

образователни потребности и в риск от социално изключване, се покрива от дейности 

заложени в социалните и образователни услуги, действащи на територията на 

общината. 

 На територията на Община Самуил няма център за ресурсно подпомагане, а при 

установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците ще 

може да бъде възлагана на лицензирани доставчици на социални услуги и/или ще 

продължи нейното осъществяване от държавната институция Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

 Съществуват условия за осъществяване на подкрепата за личностно развитие на децата 

и учениците от институциите в СПУО, съвместно с държавните и местните органи и 

структури и доставчиците на социални услуги.  

 Община Самуил е разработила самостоятелно и прилага цялостни политики за 

обезпечаване на дейностите за подкрепа на личностно развитие, чрез дофинансиране и 

общински образователни и младежки програми, програми за спорт, превенции, здраве 

и социални дейности. 

 Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на образование.  

 Усилията на цялата общественост трябва да са насочени към планиране и реализиране 

на съвместни дейности и изяви съобразно индивидуалните потребности, както на 

децата с изявени дарби, така и на децата в риск, с хронични заболявания или със 

специални образователни потребности.  
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ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН 

 

Община Цар Калоян си поставя следните приоритети: 

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.  

Приобщаване на децата със специални образователни потребности /СОП/ в 

общообразователните училища и детски градини. 

Участие на ученици със СОП в мероприятия, изложби, конкурси, спортни изяви и 

др., наравно със своите съученици. 

Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със специални 

образователни потребности /СОП/ в учебните заведения в областта. 

Интеграция и рехабилитация на деца и ученици с увреждания. 

Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на 

деца и ученици със специални образователни потребности в институциите в  

Осигуряване на качествено и задълбочено оценяване на индивидуалните 

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

допълнителна подкрепа.  

Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от уязвими общности и 

деца в риск. 

Гарантиране на равни шансове на всички деца от уязвими общности за ранно 

детско развитие. 

Обхващане и превенция на отпадането от училище на деца и ученици от уязвими 

общности. 

Повишаване броя на представители на уязвими етнически малцинства в средното 

и висшето образование: 

Стимулиране на младежи и родители от уязвими етнически малцинства за средно 

и висше образование. 

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с изявени дарби. 

Осигуряване условия за развитие на децата и учениците с изявени дарби. 

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в училищата и 

детските градини. 

Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците извън училищата и 

детските градини. 

Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и 

учениците в областта на спорта. 

Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и 

учениците в областта на изкуствата.  

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. 

Развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и 

учениците в областта на технологиите. 

Трудово и политехническо образование.  

Формиране на гражданска, екологична и природозащитна култура, приобщаване 

към националните и общочовешки ценности.  

– личностно развитие в другите общини на територията на област Разград и в 

неправителствени организации, в следните направления: 
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 Доброволчество. 

 Гражданско образование, екологична култура. 

 Придобиване умения за лидерство. 

 Подкрепа за кариерното ориентиране на учениците. 

Изградената система за подкрепа за личностното развитие  на децата и учениците от 

община Цар Калоян доказва ползата от единните и целенасочени действия на цялата 

общност. Натрупаният опит – постиженията и проблемните аспекти, определя бъдещите 

стратегически цели и идеи за превантивни и корекционни дейности в областта на общата 

и допълнителната подкрепа.  
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III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

 

1. Обща цел, принципи. 

1.2. 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 област Разград, съобразно неговите потребности. 

1.2. 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.  

2. 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 на Регионален център 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. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания. 

5. Ресурсно подпомагане. 

-- Мярка 2: Създаване и укрепване на капацитета на регионалния екип за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности 

по чл. 190 от ЗПУО към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование.  

 – Мярка 3: Участие на ученици със СОП в мероприятия, изложби, конкурси, 

спортни изяви и др., наравно със своите съученици. 
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Специфична цел 2: Работа на специалисти от детските градини и училищата с 

деца със специални образователни потребности /СОП/ в образователните институции в 

областта. 

- Мярка 1: Работа на специалисти от детските градини и училищата с деца със 

специални образователни потребности /СОП/ в рамките на проекти. 

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

образователни потребности /СОП/ и в други детски градини и училища в областта. 

-- 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 – 

Дневни центрове за деца с увреждания, Центрове за социална интеграция и 

рехабилитация, лични асистенти и др. 

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. 104, 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.  

-- 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. 
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– 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 образователните институции. 

– 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. 

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 
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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 и участие в национални 

програми и проекти /“Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“/ и др. 

– Мярка 4: Реализиране на занимания по интереси в училищата съгласно чл. 21 – 

21е от Наредбата за приобщаващо образование, които включват провеждане на учебни 

часове и изяви на учениците, провеждане на междуинституционални занимания по 

интереси и междуинституционални изяви на учениците, обхванати в тях, посещения на 

културно-исторически и природонаучни обекти, институции, публични и стопански 

организации и други. 

– Мярка 5: Реализиране на междуинституционални дейности и изяви, планирани 

в общата програма на общините по чл. 21е, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо 

образование, която е част от  общинската програма по чл. 256, ал. 1, т. 12 от ЗПУО и има 

за цел да стимулира дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по 

интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и 

други институции. 

 Приоритет 5: Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

извън училищата и детските градини. 

За работа с деца и ученици чрез организиране на дейности в свободното им време и 

развиване и насърчаване на уменията и способностите на детските таланти, ще се разчита 

на системата от Центровете за подкрепата за личностно развитие в област Разград и на 

Младежки информационно-консултантски център в гр. Разград, както и на 

неправителствените организации, читалищата и спортните клубове. 

Специфична цел 1: Развитие на система от 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, прегледи, олимпиади, дискусионни форуми, турнири, игри, пленери, 

празници, образователни, концертни и развлекателни програми. 

 Групови: школи, клубове, състави, ансамбли, хорове, филхармонии, секции, 

отбори, кръжоци, експедиции с учебна цел, ваканционна дейност и други.  
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 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: шахмат, бадминтон, тенис на 

корт, тенис на маса, лека атлетика, баскетбол, ориентиране. Развитие на дейности в 

Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа „Руси Бухтев”, гр. 

Разград и в спортните клубове. 

– 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 и изобразително и приложно изкуство – школа по 

пиано, школа по китара, клас по пеене, танцови школи. Развитие на дейности в Център за 

подкрепа за личностно развитие - Център за работа с деца (ЦРД), гр. Разград, в Центрове 

за подкрепа за личностно развитие в другите общини на територията на област Разград 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 – Център за ученическо, техническо 

и научно творчество (ЦУТНТ), гр. Разград и в Центрове за подкрепа за личностно 

развитие в другите общини на територията на област Разград. 

– Мярка 1: Техническо и научно творчество. 

– Мярка 2: Компютърни технологии. 

– Мярка 3: Езиково обучение. 

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

изявата на децата и учениците в областта на технологиите. 

– Мярка 1: Реализиране на дейностите за развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на технологиите в Центрове 

за подкрепа за личностно развитие на територията на област Разград. 

Специфична цел 6: Формиране на гражданска, екологична и природозащитна 

култура, приобщаване към националните и общочовешки ценности.  

– Мярка 1: Развитие на дейности в Център за подкрепа за личностно развитие – 

Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ), Младежкия 

информационно-консултантски център в гр. Разград, Центрове за подкрепа за личностно 

развитие в другите общини на територията на област Разград и в неправителствени 

организации, в следните направления: 

 Доброволчество. 

 Гражданско образование, екологична култура. 

 Придобиване умения за лидерство. 

Специфична цел 7: Подкрепа за кариерното ориентиране на учениците. 

– Мярка 1: Развитие дейностите за кариерното ориентиране на учениците в 

област Разград. 
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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. 

– Мярка 1: Създаване и фуннкциониране на 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 образователните институции, Центровете за подкрепа за личностно развитие, 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и др. за работа 

в насока подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

– Мярка 1: Обучения за повишаване квалификацията на кадрите в 

образователните институции, Центровете за подкрепа за личностно развитие, Регионален 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и др. за работа в насока 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

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

образователните институции, Центровете за подкрепа за личностно развитие, Регионален 

център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и др. за работа в насока 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 

–  

 

IV. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ПОДКРЕПА 

ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЛАСТ 

РАЗГРАД 

 

1. Звено за мониторинг и оценка на Стратегията.  

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

Разград е стратегически документ за прилагане на секторна политика в сферата на 

образованието на ниво област.   

Изпълнението на Областната стратегия е сложен и многопосочен процес, свързан с 

влиянието на различни политически, икономически и социални фактори в динамична и 

променяща се макро- и микросреда. Ето защо е необходимо реализацията на Стратегията 

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 на стратегическото планиране е мониторингът, който включва 

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

на планираните дейности в Стратегията. 

Наблюдението е важен инструмент за провеждането на ефективна политика за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград, 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 
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събиране, анализ и оценка на информация, необходима за управлението и вземането на 

решения при изпълнение на стратегията, както и за нейна бъдеща актуализация. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на Областната стратегия се осъществява на 

база на информацията в доклада от последващата оценка на изпълнението на Стратегията 

и на изпълнението на Общинските планове за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците. 

Органът, който координира и контролира изпълнението на Областната стратегия е 

Областният съвет за развитие. Той обсъжда и съгласува Областната стратегия. Областният 

управител, подпомаган от Областната администрация организира изработването, 

обсъждането, съгласуването и актуализирането на документа, като осъществява 

координация и контрол върху процеса на разработването му. Той осигурява публичност и 

прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие, следи за 

реализацията на Областната стратегия и подпомага разработването на общинските 

планове за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците.  

 Местните власти участват в изпълнението на Областната стратегия чрез 

приемането на Общински планове за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците, като мобилизират местните финансови, човешки и организационни ресурси, 

включително на частния и неправителствен сектор за развитие и прилагане на инициативи 

с местно и надобщинско значение. 

Отговорните органи са подпомагани в дейностите по реализация на Областната 

стратегия чрез активно участие в процеса на вземане на решения и чрез създаване на 

партньорства с регионалните и местните организации на бизнеса, образователни, здравни, 

социални и културни организации; инфраструктурните предприятия, неправителствените 

организации, граждански сдружения и други. 

Наблюдението и оценката са насочени главно към постигане на устойчивост, 

ефективност, целесъобразност и законосъобразност при изпълнението на Областната 

стратегия. 

Във връзка с отчитането на резултатите и въздействията от реализацията на 

дейностите за постигане на целите, заложени в стратегическата рамка е необходимо да 

бъде създадена ефективна система за мониторинг включваща наблюдение, оценка и 

контрол на стратегическия документ. 

Ролята на мониториращ местен орган се изпълнява от Областния съвет за развитие 

(ОСР), който наблюдава реализацията на Стратегията за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в област Разград и прави последваща оценка, след приключване на 

плановия период. 

За наблюдение и оценка изпълнението на Стратегията за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Разград, като спомагателен орган към ОСР ще 

бъде сформирано Звено за мониторинг и оценка /ЗМО/ на изпълнението на Областната 

стратегия. В Звеното за мониторинг и оценка ще участват представители на Областна 

администрация Разград, по един представител на общинските администрации, на 

териториални структури на изпълнителната власт като: Регионално управление на 

образованието, Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Регионална здравна 

инспекция, Териториално статистическо бюро, представители на Центрове за подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици, Регионален център за подкрепа на процеса на 
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приобщаващото образование и на неправителствения сектор. ЗМО ще има оперативен и 

разширен състав.  

ЗМО ще извършва последваща оценка на изпълнението на Областната стратегия, 

след изтичане на двугодишния период на нейното действие и включва: оценка на степента 

на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; 

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; както и изводи и 

препоръки относно провеждането на политиката за подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците. 

 

2. Критерии за оценка.  

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

Разград се оценява, като се използват определени критерии за нейното изпълнение. 

Използваните критерии имат ключово значение за извършване на обективна последваща 

оценка на цялостното изпълнение на стратегията. Критериите за оценка на изпълнението 

на Областната стратегия са свързани с въздействието и постигането на целите и 

приоритети за устойчиво интегрирано развитие на областта и служат за качествени и 

количествени оценки от гледна точка на:  

1. адекватност на нуждите от развитие и съответствие с политиката в сферата на 

образованието в страната и в ЕС;  

2. реалистичност и приложимост по отношение състоянието и очакваните промени 

в социално-икономическия профил на областта в сравнение с други области от съответния 

район от ниво 2 и по отношение на средните показатели в страната;  

3. политическа и социална ангажираност, капацитет на институциите и 

партньорите за прилагане на политиката за устойчиво развитие в сферата на 

образованието;  

4. ефективност на стратегията за постигане на желаните резултати и въздействие; 

5. ефикасност на използваните финансови ресурси за постигане на целите и 

приоритетите за регионално развитие;  

6. устойчивост и възможности социално-икономическите и институционалните 

ефекти от изпълнението на стратегията да продължат в средносрочен или дългосрочен 

период от време. 

 

3. Индикатори за наблюдение на реализацията на Стратегията за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в област Разград. 

За отчитане на напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за 

развитие на областта, както и за упражняване на контрол върху изпълнението на 

Стратегията за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград, са 

дефинирани критерии за оценка – система от качествени и количествени индикатори.  

Индикаторите са реалистични и приложими по отношение на състоянието и 

очакваните промени в образователната система в областта. 

Индикаторите отговарят на условията за ефективност и ефикасност. Отчитат и 

устойчивостта на ефекта от изпълнението на целите и приоритетите. 

 

 



 217 

3.1. Качествени индикатори.   

Kачествените критерии се отнасят до нормите и стандартите, които характеризират 

качеството на изпълнение на целите и приоритетите във важните за областта тематични 

рамки на икономическите, социалните, териториалните, политическите и екологическите 

условия и изисквания: 

 Доколко и как стратегията допринася за трансформиране на целите и 

приоритетите в стратегическите и планови документи от по-горните нива (европейско и 

национално) и съобразяването им със специфичните характеристики на района; 

 Какви възможности предлага реализацията на стратегията за отразяване на 

важни приоритети и проекти с областна значимост, определени на по-ниски териториални 

нива, както и в неформални местни партньорства. Доколко гъвкава е разработената 

стратегия; 

 До каква степен се използват специфичните конкурентни предимства на 

областта. ефективно използване на собствения й потенциал за развитие за развитие на 

сферата на образованието. До каква степен силните и слаби страни на района, 

съществуващият потенциал, неоползотворени възможности и вероятните заплахи са  

обект на реализираните в рамките на стратегията действия;   

 Как прилагането на стратегията спомага за намаляване на вътрешно 

областните и междуобластните неравенства в социалната и икономическа сфери. Доколко 

стратегията допринася за намаляване на диспропорциите в социалната сфера чрез 

развитие и реализация на човешкия капитал; 

 Доколко стратегията стимулира развитието на различни форми на 

териториално сътрудничество – трансгранично, транснационално, междуобластно, 

вътрешно областно, както и сътрудничество между трите сектора – публичен, частен и 

неправителствен; 

 Политическа ангажираност и административен капацитет на институциите на 

местно ниво и партньорите, за провеждане на регионалната и местна политика и 

управление на процесите на планиране, програмиране, информационно осигуряване 

контрол и координация 

 

3.2. Количествени индикатори  

В стратегическата част на документа са изведени и количествени индикатори, 

проследяващи изпълнението на приоритетите на Стратегията. 

 

Приоритет 1 Подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със 

специални образователни потребности и с хронични заболявания. 

 Брой деца и ученици, на които след извършена оценка на индивидуалните 

потребности е одобрена или отказана допълнителната подкрепа от РЕПЛРДУСОП;  

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна подкрепа; 

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна подкрепа от 

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Разград; 

 Брой деца и ученици със СОП, участвали в мероприятия, изложби, 

конкурси, спортни изяви и др. 
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 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна подкрепа в 

рамките на проект „Включващо образование” и брой училища, включени в проекта; 

 Брой деца и ученици със СОП с осигурена допълнителна подкрепа от други 

иституции; 

 Брой деца на 5 и 6 годишна възраст, на които е извършена оценка на риска 

от обучителни затруднения; 

 Брой деца от 3 години до 3 години и 6 месеца, на които е извършено ранно 

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

 Брой учебни заведения, ползващи услугите на Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Разград; 

 Брой ресурсни учители, психолози и логопеди, работещи с деца със СОП;  

 Брой учебни заведения с назначен помощник на учителя при повече от три 

деца или ученици в групата/паралелката.  

 Брой социални услуги, които се използват от деца със СОП; 

 Брой деца, полващи социални услуги; 

 Брой учебни заведения с осигурен достъп за хора с увреждания; 

 Брой учебни заведения с предприети мерки за осигуряване на достъпна 

среда; 

 Брой учебни заведения с осигурени технически средства, специализирано 

оборудване, дидактически материали и методики; 

 Брой институции със значително подобрение на материалната база – нови 

елементи на достъпна архитектурна среда, разкрит кабинет.  

 

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

общности и деца в риск. 

 Брой създадени общностни центрове в квартали на уязвими общности; 

 Брой деца и семейства получили услуги; 

 Брой реализирани дейности за намаляване на разходните бариери за 

семейства без или с ниски доходи;  

 Брой назначени асистенти от съответните уязвими общности в детските 

градини;  

 Процент на обхванатите подлежащи в подготвителни класове; 

 Брой деца с осигурени допълнителни часове в подготвителните класове за 

усвояване на български език и на социални умения; 

 Брой назначени образователни медиатори; 

 Брой ученици от уязвими общности с осигурени учебници, разходи за 

транспорт и на стипендии; 

 Брой въведени нови методи за обучение; 

 Брой училища с въведена целодневна организация на учебен процес до 7 

клас; 

 Брой училища с извънкласни форми на обучение;  

 Брой осигурени ресурсни учители; 
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 Брой деца, обхванати в извънучилищни развиващи дейности; 

 Брой проведени срещи с родители за намаляване на общностния натиск за 

ранни женитби;  

 Брой реализирани кампании в общността за намаляване на общностния 

натиск за ранни женитби; 

 Брой застрашени от отпадане ученици, представители на уязвими общности, 

ползващи услуги на индивидуални ментори; 

 Брой проведени училищни кампании; 

 Брой създадени извънучилищни дейности; 

 Брой учители и служители, преминали обучение за работа в мултикултурна 

среда. 

 Брой учители, директори, служители и ученици, преминали обучение за 

разпознаване на признаци на домашно насилие и за правилна реакция в случай на 

констатиране на такива случаи; 

 Брой студенти от уязвими общности от област Разград. 

 Брой съвместни дейности на училищата и регионалния представител на 

КЗД; 

 Брой проведени кампании за нетърпимост на всичките форми на 

дискриминация и нетолерантност. 

 

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

изявени дарби. 

 Брой ученици с изявени дарби, получили подкрепа от Центровете за 

подкрепа на личностното развитие; 

 Брой ученици с изявени дарби, получили подкрепа от неправителствени 

организации, читалища, спортни клубове; 

 Брой ученици, участвали в състезания, конкурси и олимпиади; 

 Брой ученици, класирани на призови места на състезания, конкурси и 

олимпиади. 

 

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

училищата и детските градини. 

 Брой образователни институции със създадени екипи за подкрепа; 

 Брой образователни институции със създадени планове за подкрепа; 

 Брой образователни институции, осигуряващи обща подкрепа на децата и 

учениците; 

 Брой форми на обща подкрепа за децата и учениците в образователните 

институции; 

 Брой детски градини и училища, в които работят педагогически съветници и 

психолози; 

 Брой деца и ученици, получаващи обща подкрепа; 

 Брой училища, включени в проекти; 

 Брой ученици, включени в проекти; 
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 Брой училища, в които се реализират занимания по интереси; 

 Брой ученици, включени в занимания по интереси; 

 Брой междуинституционални дейности и изяви, проведени съгласно общата 

програма на общините за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със 

заниманията по интереси, в сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие и други институции; 

 Брой училища, осигуряващи допълнително обучение по учебни предмети и 

брой ученици, включени в него; 

 Брой образователни институции, осигуряващи занимания в допълнителни 

модули за деца, които не владеят български език и брой деца, включени в тях; 

 Брой училища, осигуряващи консултации по учебни предмети за ученици и 

брой ученици, включени в тях; 

 Брой ученици, използвали услуги за кариерно ориентиране; 

 Брой ученици, използващи услуги на библиотечно-информационно 

обслужване; 

 Брой образователни институции с осигурено медицинско лице; 

 Брой ученици, настанени в общежитие; 

 Брой на учениците, получаващи стипендия; 

 Брой ученици, поощрени с морални и материални награди; 

 Брой учители, директори, служители и учиници, преминали обучение за 

разпознаване на признаци на домашно насилие и за правилна реакция в случай на 

констатиране на такива случаи; 

 Процент на децата със СОП, полващи услуги на логопед. 

 

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

училищата и детските градини. 

 Брой реализирани проекти и дейности за институционално укрепване на 

Центровете за подкрепата за личностно развитие. 

 Брой ученици, включени в работата на Центровете за подкрепа за личностно 

развитие; 

 Брой профили и групи в Центровете за подкрепа за личностно развитие; 

 Брой ученици, включени в работата на Центровете за подкрепа за личностно 

развитие, участвали в състезания, конкурси и олимпиади; 

 Брой ученици, включени в работата на Центровете за подкрепа за личностно 

развитие, класирани на призови места на състезания, конкурси и олимпиади; 

 Брой проекти и инициативи за извънкласна дейност; 

 Брой деца и ученици, участващи в проекти и иницативи за извънкласна 

дейност; 

 Брой неправителствени организиции, читалища и спортни клубове, 

работещи с деца и ученици;  

 Брой деца и ученици, включени в инициативи и проекти на 

неправителствени организации, читалища, спортни клубове и др. 
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 Брой деца и ученици, ползвали услугите на Младежки информационно-

консултантски център в гр. Разград 

 Брой ученици, ползвали услугите на Център за кариерно ориентиране, гр. 

Разград. 

 

Приоритет 6: Развитие на човешките ресурси в подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците. 

 Брой работни срещи на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие 

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

 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 посещения и работни срещи за обмен на опит 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 на децата и учениците и 

брой участници в тях. 

 

 

V. ФИНАНСОВИ И МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

СТРАТЕГИЯТА. 

 

Основното финансиране на училищата, работещи в системата на делегирани 

бюджети е държавната субсидия, определена по единни разходни стандарти. Стандартът 

за училища е определен на база брой ученици. Със стандарта се финансират разходите за 

възнаграждения и осигуровки, издръжка, а от 2011 г. и разходи за поддръжка на 

материалната база.  

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. 

 Собствените приходи за училищата от област Разград се реализират основно от 

приходите от наем на недвижими имоти и движими вещи, собствени земеделски земи и 

гори, и реализация на продукция и услуги от практическо обучение. Първостепенните 

разпоредители с бюджет са делегирали права на директорите на училища да реализират 

собствени приходи с които е уреден и начина на отчитането им. Приходите задължително 

се трансферират чрез единна бюджетна сметка към първостепенния разпоредител, като 
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условието е чистия (нетния) доход от приходите да се връща в училищата като 

дофинансиране. 

Даренията са начин за привличане на външни ресурси за дейности в училищата. 

Даренията в пари (лева или валута) следва да се администрират от съответната община и 

със стойността им да се завишава бюджета на съответното училище. Не са за подценяване 

и даренията в натура. Чрез тях се модернизира материалната база, набавят се 

необходимите материали и  пособия за нормалното функциониране на образователно – 

възпитателния процес.  

Средствата са съобразени със заявените потребности на училищата и размерът им 

ежегодно се определя с Решение на МС.  

През 2018/2019 година в областта функционират 59 училища, 1 РЦПППО и 1 

ЦСОП, от които 20 средни училища. В състава на средните училища влизат 10 

професионални гимназии.  Разпределението на училищата по общини е следното: 

 

 

 

Таблица 1: Училища в област Разград през учебната 2018/2019 г. 

 

 

От посочената таблица е видно, че във всяка община от област Разград има 

училище с гимназиален етап на обучение. В много случаи поради тежко социално- 

икономическо положение на семействата, родителите предпочитат децата им да 

продължат образованието си в общината, където живеят.  

В пет общини има професионални гимназии. Професиите/специалностите 

застъпени в тях отговарят на икономическото развитие на съответната община, а и на 

областта като цяло.  

Застъпените професии и специалности в професионалните гимназии са в 

съответствие с областния план за развитие на икономиката, референции от работодатели, 

интереси и желания на ученици и родители. 

  С обучението в задочна форма професионалните гимназии реализират стъпки към 

осигуряване на  всеобхватен и гъвкав достъп до образование и обучение с цел овладяване 

Община 
Професионални 

гимназии 

Средни 

училища 

Профилирани 

гимназии, 

спортно 

училище 

РЦПППО, 

ЦСОП 

и ВУИ 

Основни 

и 

начални 

училища 

Завет 1 1 - 1 - ВУИ 4 

Исперих 1 - 1 - 7 

Кубрат 1 1 - 1 - ЦСОП 6 + 1 НУ 

Лозница 1 1 - - 4 + 1 НУ 

Разград 6 1 2 + 1/спортно/ 1 - РЦПППО 11 

Самуил - 1 - - 3 

Цар 

Калоян 
- 1 - - 1 

Общо: 10 6 3 + 1/спортно/ 2 38 
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и актуализиране на умения, необходими за активно участие в обществото, основано на 

знания. Цели се използването на кариерното ориентиране като мярка срещу отпадане от 

училище и като мярка насочена към намаляване на безработицата и на несъответствията 

между квалификацията на кадрите и изискванията на пазара на труда. 

През 2018/2019 година се финансират от държавата /чрез бюджета на МОН/ 5 

професионални гимназии /НПТГ, ПГИ, ПГХТБТ, ПГТС и ПГО/, ВУИ, РЦПППО и ЦСОП. 

Професионалните гимназии ПГССХВТ – Разград, ПГСС – Исперих,  Професионална 

гимназия – Кубрат и ПГВМЗ – Лозница са преминали на финансиране съответно към 

бюджета на съответната община Разград. 

Финансирането на дейността на Центровете за подкрепа за личностно развитие се 

извършва със средства от държавният бюджет, чрез бюджета на съответната общинска 

администрация, с преходен остатък от държавна дейност, средства от общински приходи, 

собствени приходи, дарения и спонсорство от физически и юридически лица. Финансови 

средства се получават и чрез работа по проекти.  

Общинският съвет има право да допълва финансирането на делегирани от 

държавата дейности, за сметка на общински приходи от местни данъци и такси и други 

данъчни и неданъчни приходи. По този начин, общините имат възможност да влагат 

средства в усъвършенстването и развитието на образователната система.  

Повечето от услугите, предлагани от общините, са държавно- делегирани. 

Разходите за ДДД се изчисляват по единни стандарти, които включват броя на персонала 

и размера на заплащането му и разходите за веществена издръжка.  

Общините имат право да възлагат изпълнението на ДДД на лицензирани 

доставчици след процедура по подбор, разписана в Правилника за прилагане на ЗСП. Това 

дава възможност и на неправителствения сектор да влага финансов ресурс в социалната 

система.  

Основната част от финансирането на дейностите от Стратегията ще бъде от 

бюджетите на учебните заведения и Центровете за подкрепа за личностно развитие. 

За финансиране реализирането на мерки от Стратегията може да се кандидатства с 

проектни предложения по следните програми:  

 Оперативни програми: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 

– 2020 г.; ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. и ОП „Региони в растеж” 

2014 – 2020 г.;  

 Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., вкл. с проекти, 

финансирани от Местни инициативни групи; 

 национални програми като: кампания „За чиста околна среда“ на ПУДООС, 

програми на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства (ЦОИДУЕМ) и др. 

 програми на Министерство на образованието и науката – Национална програма 

„Ученически олимпиади и състезания”, Национална програма „Заедно за всяко дете”, 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, Национална 

програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование”, Национална програма „Създаване на 

достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“, Национална програма 

„Квалификация“, Национална програма „Без свободен час в училище” и др. 
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 програми на Министерство на младежта и спорта – Национална програма за 

младежта (например разкриване на Младежки информационно-консултантски център), 

програма „Развитие на спорта на учащите”, програма „Спорт за децата в детските 

градини”, програма „Спорт за деца в риск”, програма „Децата и спортният клуб”, 

програма „Научи се да плуваш”, Програма „Спорт за децата в свободното време” и др. 

 международни програми: Интеррег Европа 2014-2020 г., Програма „Дунав” 

2014-2020 г., Българо-швейцарска програма за сътрудничество; Програма за хуманитарна 

помощ на САЩ; Програма на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна 

помощ за проекти на местно равнище и др. 

Дейности от Стратегията може да се реализират и чрез участие в национални 

проекти като проект „Подкрепа за успех”, проект „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование” и др. 

Дейностите от Стратегията може да се реализират и със собствени средства на 

общините, както и с целеви средства от Републиканския бюджет. 

 

 

VI. КОМУНИКАЦИОННА ПРОГРАМА 

 

Важно условие за ефективното реализиране на Стратегията за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Разград 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 по 

Областната стратегия; 

 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; 

 Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до 

най-голям брой заинтересовани лица. 

Основните целеви групи са: органи и институции на държавната и местната власт; 

изпълнителни агенции; териториални структури на държавните органи и институции; 

учебни заведения, центрове за подкрепа за личностно развитие, неправителствени 

организации; читалища; спортни клубове; доставчици на социални услуги; приоритетни 

целеви групи на Областната стратегия; медии и широката общественост. 

Предвижда се включване и делегиране на информационни и комуникационни 

функции на основните партньори по изпълнение на Стратегията – Регионално управление 

на образованието и Областна администрация. При изпълнението на стратегията ще се 
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търси съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в 

разработването на стратегията и нейното изпълнение.  

Комуникационната стратегия ще подкрепя инициативи на гражданското общество, 

стимулирани от Стратегията, както и местни НПО, насочени към групи, които трудно 

могат да бъдат достигнати, чрез средствата за масово осведомяване. 

Механизмите и подходите, които ще се прилагат при изпълнението на 

комуникационната програма включват: 

 Създаване на устойчива информационна среда, чрез ефективно използване на 

различни начини и форми за комуникиране и промотиране на Стратегията: пропаганда, 

PR, лобизъм, групи за натиск, социологически и политологически инструментариуми, 

изграждане на идентичности, реклама; 

 Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между 

участниците в комуникационния процес – всички заинтересовани страни от изпъл-

нението на стратегията; 

 Оптимален избор на агенти на влияние, които ще бъдат включени като медиатори в 

комуникационния процес и ще работят в партньорство с медиите; 

 Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда чрез:  

- Подаване на достатъчна информация в общественото пространство; 

- Търсене на отзвук и обратна връзка от комуникиращата информация; 

- Предвиждане на възможности за коригиращи действия; 

- Прецизен избор на отделните информационни фрагменти и разполагането им в 

пространството на отделните медии, с цел възходящо мултиплициране на посланията.  

Основни комуникационни техники. Комуникационната програма се основава 

върху няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, 

комуникация чрез интернет и информационни материали и работа с партньори.  

Директна комуникация. Цели да предостави възможност на заинтересованите 

страни и на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и 

предложения в рамките на дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в социалната 

сфера изискват непрекъснат дебат и достигане на гласа на обикновените граждани до 

отговорните за вземане на политическите решения. Само чрез пряк дебат и комуникация 

могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните с различни 

секторни политики. 

Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне 

на информация относно изпълнението на Областната стратегия  чрез: 

 пресконференции, брифинги и съобщения за медиите; 

 неформални работни срещи на водещи редактори с координационното звено, 

изпълняващо стратегията;  

 изготвяне на програми от електронни медии с национално покритие за 

разпространяване на информация относно популяризиране на визията, целите и 

приоритетите на областната стратегия.  

Комуникация чрез Интернет и информационни материали. Поддържане и 

актуализиране на информацията за Стратегията в уеб сайтовете на партньорите и на 

заинтересованите страни. Разработване и публикуване на тематични информационни 

материали съобразени с визията, целите и приоритетите на Стратегията. 

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката 

общественост и заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите от 

изпълнението на Стратегията. 
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Специфични цели 

 Да се привлече общественото внимание към дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в област Разград. 

Мерки: 

 Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни на територията 

на област Разград за Областната стратегия,; 

 Популяризиране на настоящите, подлежащите на реформиране и планираните нови 

форми за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград, на 

територията на областта; 

 Популяризиране на органите и институциите на местно и национално ниво, които 

са ангажирани с планирането, предоставянето и финансирането на дейности за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в област Разград, на територията на област 

Разград; 

 Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на 

стратегията, с нейното изпълнение. 

Оперативно изпълнение на комуникационната програма. 

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата 

комуникационна програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на 

професионалист за връзки с обществеността, който да е пряко ангажиран с наблюдението 

и отразяването на информационните потоци, свързани с изпълнението на Стратегията за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград.  

Тази функция ще бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в 

Областната администрация, в сътрудничество със Звеното за мониторинг и оценка.  

В рамките на неговите компетенции и правомощия и с увеличаване на неговите 

задължения и отговорности, служителят за връзки с обществеността може да се ангажира 

с координирането и реализирането на дейностите по изпълнение на комуникационната 

програма.   

За целите на своите нови отговорности и задължения, служителят за връзки с 

обществеността към Областната администрация е необходимо да участва както в 

организираните обучения за експертите, отговарящи пряко за имплементирането на 

Областната стратегия, така и на редовните заседания на тези органи. 

Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в Областна 

администрация за реализирането на комуникационната програма: 

 Участва в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на 

комуникационната програма; 

 Съгласува и синхронизира своите действия с екипа на Звеното за мониторинг и 

оценка;  

 Координира цялостното изпълнение на заложените дейности за изпълнение на 

комуникационната програма; 

 Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на 

Областната стратегия, чрез сътрудничество с техните експерти за връзки с 

обществеността или органи и институции, отговорни за подготовката и реализацията на 

информационни кампании и комуникационни материали; 

 Популяризира актуална информация по изпълнението на Областната стратегия; 

 Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за 

постигането на целите и дейностите на комуникационната програма; 
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 Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана 

информация и послания в общественото пространство, във връзка с изпълнението на 

целите на стратегията. 

 

Дейностите, необходими за постигане на целите и реализиране на мерките са: 

 Системно и периодично подаване на достатъчна информация в общественото 

пространство и прецизен избор на отделните информационни фрагменти, разполагането 

им в пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията;  

 Търсене на обратна връзка от комуникиращата информация и предвиждане на 

възможности за коригиращи действия; 

 Организиране на брифинги, пресконференции, публикации в медиите за 

запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности 

от Стратегията; 

 Публикации на информационни материали и разпространението им в уеб-

пространството за текущите дейности от Стратегията; 

 Организиране на семинари и дискусионни форуми с участието на представители на 

заинтересовани страни; 

 Изработване на информационни и комуникационни материали и периодичното им 

актуализиране;  

 Публикуване на Областната стратегия, като част от Сратегията за регионално 

развитие на област Разград. 

 

 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и 

уменията им и за пълноценното им участие в общността на детската градина и на 

училището. Тя трябва да се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни 

потребности на всяко дете и на всеки ученик и чрез включване на ресурси, насочени към 

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

равноправен старт на децата и учениците в социалния живот и пълноценна личностна 

реализация.  

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между 

всички участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне детската 

градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие и 

емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност.  

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. Изградената система за подкрепа за личностното развитие  на децата и 

учениците от област Разград доказва ползата от единните и целенасочени действия на 

цялата общност. Натрупаният опит – постиженията и проблемните аспекти, определя 
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бъдещите стратегически цели и идеи за превантивни и корекционни дейности в областта 

на общата и допълнителната подкрепа.  

След приемането на Областната стратегия, в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и 2 от 

ЗПУО, всяка община разработва 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. Общинските стратегии и съгласуваните и приети годишни общински 

планове се изпращат на Областния управител до 15 май.  

Изпълнението на годишните общински планове 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 общинските планове се отчита и на областно ниво – до 01 март 

на следващата година всяка община трябва да представи в Областна администрация отчет 

за изпълнението на дейностите по общинския годишен план.  

За координиране на дейностите по изпълнение на Стратегията, със заповед на 

Областния управител се създава екип/комисия за мониторинг, в състава на който участват 

представители на всички заинтересовани страни – Областна администрация, Общинските 

администрации, Регионално управление на образованието, Регионален център за подкрепа 

на процеса на приобщаващо образование, Център за специална образователна подкрепа, 

Регионална здравна инспекция, РДСП, Център за кариерно ориентиране и др.  

Събирането на информация за изпълнените дейности и постигнатите индикатори по 

изпълнение на целите на Областната стратегия започва три месеца преди да изтече срокът 

на стратегията. В същия период започва и организацията за изготвянето на нова Областна 

стратегия за следващия период. 

 


