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СТР.ТЕМА1: ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД; 
СТРАТЕГИЧЕСА ЦЕЛ 1: УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: ГАРАНТИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО И ИЗЯВАТА НА ВСИЧКИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС И ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА И УЧИЛИЩЕТО 

Мярка 1.Ранно оценяване на индивидуалните потребности на 
децата и разграничаване необходимостта от обща и 

допълнителна подкрепа 

Отговорни 
институции и 
източници на 
финансиране 

Индикатори Срок за 
изпълнен

ие 

Дейности     

1.Осигуряване на 
качествено и 
задълбочено 
оценяване на 
индивидуалните 
потребности на 
децата в детската 
градина и 
разграничаване на 
нуждата от обща и от 
допълнителна 
подкрепа съобразно 
нормативните 
изисквания на 
Наредбата за 
приобщаващо 
образование 

1.1. ранно  оценяване на развитието  и на 
риска от обучителни затруднения на всяко 
дете в детската градина на децата от 3год.-
3год.,6мес.; 
 
1.2. определяне на координиращ екип в 
образователните институции за 
организиране на процеса на осигуряване на 
обща и допълнителна подкрепа 
 
1.3. определяне на необходимост от 
допълнителни модули за децата, които не 
владеят български език; 
 
1.4. при необходимост , извършване на 
оценка от екип за подкрепа за личностно 
развитие на индивидуалните потребности 
за предоставяне на допълнителна подкрепа 
 за личностно развитие ; 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград  
Финансиране - 
От бюджета на 
отговорните 
институции 

Брой деца  в ДГ с 
извършена оценка на  
обучителните затруднения 
и определени мерки за 
обща подкрепа за  
преодоляване на 
обучителните трудности. 
Добър координиращ екип. 

В началото 
на 
учебната 
година 

1.5. 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, 

Детски градини и 
училища в които 
има ПДГ 
От бюджета на 
отговорните 

Брой деца на 5 и 6 годишна 
възраст с извършена 
оценка на риска от 
обучителни затруднения  

В началото 
на 
учебната 
година 
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познавателното, езиковото, социалното и 
емоционалното му развитие  

институции 

2.Общата подкрепа 
за личностно 
развитие в ДГ и 
училището. 
 
 

2.1. Обща подкрепа за личностно развитие 
в училището, насочена към всички ученици, 
гарантираща участието им в 
образователния процес и в дейността на 
училището и включваща: 
 - екипна работа между учителите и другите 
педагогически специалисти; 
 -допълнително обучение по учебни 
предмети; 
- допълнително консултиране по учебни 
предмети; 
-кариерно ориентиране на учениците;  
-занимания по интереси; 
 -библиотечно-информационно обслужване;  
-грижа за здравето;  
-поощряване с морални и материални 
награди;  
- дейности за превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното поведение; 
 -дейности за превенция на обучителните 
затруднения; 
 -логопедична работа. 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦПЛР-ОДК 
Община 
Велинград 
Финансиране - 
От бюджета на 
отговорните 
институции 

 Създадени екипи във 
връзка с изпълнението 
на наредбата за 
‚приобщаващо 
образование във всички 
училища и ДГ 

 Оказана обща подкрепа 
за личностно развитие в 
училищата и ДГ, 
насочена към всички  
деца и ученици, 
гарантираща участието 
им в образователния 
процес и в дейността на 
училището и ДГ според 
необходимостта от 
подкрепа  на всяко дете. 

 Удовлетворени 
индивидуалните 
образователни 
потребности на децата и 
учениците от общината. 

През 
учебната 
година 

2.2.Разработване и реализиране на 
училищен план за подкрепа за личностно 
развитие, училищна програма за 
предоставяне на равни възможности за 
приобщаване на децата и учениците от 
уязвими групи. 

Училища, ДГ Разработени и реализирани 
училищни програми за 
предоставяне на равни 
възможности за 
приобщаване на децата и 
учениците от уязвими групи 

През 
учебната 
година 

2.3. Повишаване на информираността на 
родителите относно отсъствията на 
учениците от учебни занятия и ролята на 

Училища, ДГ, 
Екипи за обхват, 

Информирани родители, 
засилване на родителския 
контрол. 

През 
учебната 
година 
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родителите в процедурите по налагане на 
санкции. 

2.4. Прилагане в образователните 
институции на методи и подходи за 
ефективна работа с деца и ученици с 
обучителни трудности във формите за 
обща подкрепа. 

Училища, ДГ, 
Проект „Твоят 
час“ 

Организирани в училищата 
на допълнителни обучения 
и консултации по учебни 
предмети 

През 
учебната 
година 

3.Осигуряване на 
възможности за 
разнообразна 
личностна изява на 
всички деца и 
ученици като 
средство за 
утвърждаване на 
позитивна 
самооценка и 
мотивиране 

3.1. Организиране на кулинарни празници, 
спортни състезания, конкурси, фестивали,  
базари, пленери, изложби,  на училищно, 
общинско, областно, национално и 
международно ниво, Програма „Весела 
ваканция“, Изработване на мартеници и 
конкурс „Мартичка“ , коледни изложби и 
базари, Голямото писане на великденски 
яйца, конкурс „Великденски писани яйца от 
Чепинския край“ 

Училища, ДГ, 
ЦПЛР-ОДК, 
Община 
Велинград. 
МКБППМН 
 
От бюджета на 
отговорните 
институции, от 
проекти, НП. 

Участие на деца и ученици 
в Ученически спортни игри, 
„Да запазим децата на 
пътя“,  в събития от 
Културния календар на 
Община Велинград, 
спортни състезания и 
Събитиен календар по 
повод 70 години Велинград 
и 10 години СПА Столица, 
юбилеи, детски и младежки 
парламент, олимпиади. 

През 
цялата 
година 

4. Дейности в 
образователните 
институции и  
компетентни 
институции за 
предотвратяване и 
адекватна и 
ефективна реакция 
при тежки нарушения 
на дисциплината и 
прояви на агресия и 
тормоз от и спрямо 
деца и ученици. 

4.1. Изготвяне на правила за поведение, 
реализиране на превантивни кампании 
срещу агресията и тормоза, прилагане на 
нови подходи за справяне с гневни изблици 
Кампания „Без страх и тормоз в училище“; 
„Детско полицейско управление”  
 
4.2. Въвеждане в образователните 
институции на използването на посредник 
при решаване на конфликти, като начин на 
въздействие върху децата и учениците.  
„Връстници обучават връстници” – като 
превенция на тютюнопушенето и 

Училища, ДГ, 
ЦПЛР-ОДК, 
Община 
Велинград; 
МКБППМН 
  
Не се изисква 
допълнително 
финансиране 
 
 
 
 

Подобрени 
взаимоотношенията между 
децата и учениците, добро 
позитивно отношение към 
околните, Утвърдени 
правила в училища и ДГ, 
спазване на етичен кодекс 
Предотвратени и успешно 
решени конфликти в 
училище. 
 
Предотвратени случаи на 
тормоз и агресия 

През 
учебната 
година 
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5. Дейности по 
кариерно 
ориентиране и 
консултиране като 
част от общата 
подкрепа за 
личностно развитие. 

наркотичните вещества. 
4.3. Въвеждане в училищата на практиката 
на наставничеството. 
 
5.1. Участие на учениците в „Панорама на 
средното образование“. 
5.2. Организиране на кръгли маси и работни 
срещи с работодатели, хотелиери, 
родители, училищно настоятелство, 
Обществен съвет. 
5.3. Организиране на дискусии с родители 
на подлежащите на задължително 
образование с  цел продължаване на 
образованието им в средни училища и 
професионални гимназии. 
„Ден на професията” – организирано от 
НГГС”Христо Ботев” 
„Творим красота” – изложба на мебели от 
учениците на ПГД ”Иван Вазов” 

 
 
 
 
 
 
Училища, 
Обществени 
съвети, 
Сдружение на 
хотелиери, 
ресторантьори 
Не се изисква  
допълнително 
финансиране 
 
 

 
 
 
 
 
 
Кариерно ориентирани 
ученици за избор на 
професия. 

 
 
 
 
 
 
През 
учебната 
година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност1. 
Допълнителното 
обучение по учебни 
предмети според 
възможностите и 
индивидуалната 
 необходимост от 
подкрепа за всяко 
дете, ученик. 

1.1. допълнително обучение по учебен 
предмет според необходимостта от общата 
подкрепа за отделни деца и ученици, 
насочени към превенция на обучителните 
затруднения. 

Училища и ДГ Проведено допълнително 
обучение според 
необходимостта от обща 
подкрепа на деца с 
обучителни затруднения. 

През 
учебната 
година 

 1.2. допълнително обучение по учебен 
предмет според необходимостта от общата 
подкрепа за отделни деца и ученици с 
изявени дарби 

Училища,  ДГ, 
ЦПЛР-ОДК, 
Читалища 

Проведено допълнително 
обучение на деца с изявени 
дарби според 
индивидуалните им 
възможности и 

През 
учебната 
година 
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потребности. 

 1.3. консултиране по учебни предмети, 
достъпно за всички ученици провеждащо се 
извън редовните учебни часове от 
учителите по предмети ежеседмично в 
рамките на учебната година. 

Училища, ДГ Изготвени графици за 
консултации по учебни 
предмети във всички 
училища проведени 
индивидуални консултации 
с деца и ученици. 

Ежеседмич 
но през 
учебната 
година 

 2.Разширяване на 
гражданското, 
здравно, екологично, 
и интеркултурно 
образование с цел 
изграждане на знания 
и умения, 
необходими през 
целия живот. 

2.1. Участие в инициативи в „Ден на 
земята“; „ Капка вода – живот и вечност“;  
„Да почистим Велинград за един ден“; „Кой 
стои зад електронната мрежа“ . Състезание 
по бедствия, аварии и катастрофи“ 
благотворителни кампании „Деца помагат 
на деца“; 

 Училища,  ДГ, 
ЦПЛР-ОДК, 
Община 
Велинград; 
МКБППМН 

По голям брой на деца и 
ученици възпитани  в 
гражданско 
самоосъзнаване, 
екологична компетентности 
информираност от 
рисковете. 

През 
учебната 
година 

 
СТ2.ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ. 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2.УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 
 

Мярка 1.Организиране в образователните институции на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците със СОП в съответствие с новата нормативна уредба. 

1.Оценка на 
индивидуалните 
потребности на 
ученици със СОП 

1.1. Оценката  се извършва от екип за 
подкрепа за личностно развитие на детето 
или ученика, утвърден със заповед на 
директора на детската градина или 
училището за конкретно дете или ученик по 
чл. 187, ал. 2 ЗПУО. 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦСОП 

 Извършена ранна 
оценка на 
индивидуалните 
потребности на 
децата в ДГ 

 Извършена 
навременна оценка за 
ученици със СОП от 
ЕПЛР в училищата 

До 3 месеца от 
началото на 
учебната 
година 

1.2. Оценката на индивидуалните 
потребности на деца и ученици със 

Детски градини и 
училища от 

Извършена навременна 
оценка за ученици със 

До 3 месеца от 
началото на 
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специални образователни потребности се 
извършва от екипа за подкрепа за 
личностно развитие на детето или ученика, 
чийто състав включва психолог, логопед, 
ресурсен учител и други специалисти при 
необходимост. 
 
1.3. Разработване на индивидуални учебни 
планове и индивидуални учебни програми 
за учениците със СОП и изготвяне на 
седмично разписание, съобразено с психо-
физическите особености и индивидуални 
потребности на ученика. 
 
1.4. Прилагане на иновативни дидактически 
упражнения и игри за работа с деца и 
ученици със СОП -  арт-терапия и арт 
педагогика, метода на Монтесори. 

Община 
Велинград, 
ЦСОП, РЦПППО 
 
 
 
 
От бюджета на 
отговорните 
институции, от 
проекти, НП. 
 
Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦСОП, 
РЦПППО, 
социални услуги 
за деца и 
младежи 

СОП от ЕПЛР в 
училищата и от 
комисията от  РЦПППО 
Пазарджик 
 
 
Осигурени реални 
възможности за 
напредък в обучение, 
възпитание и 
социализация на 
учениците със СОП. 
 
 
Мотивирани ученици и 
повишено внимание. 

учебната 
година. 
 
 
 
 
В началото на 
учебната 
година 
 
 
 
 
 
През цялата 
година 

2.Осигуряване на 
допълнителна 
подкрепа на деца и 
ученици със СОП 

2.1.Допълнителната подкрепа за личностно 
развитие 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   

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦСОП, РЦПППО 

Осигурена 
допълнителна подкрепа 
на всички деца и 
ученици със СОП в 
Община Велинград 
 
 
 
 
Осигурено ресурсно 
подпомагане. 
 

Срок 
постоянен 
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оборудване, дидактически материали, 
методики и специалисти;  
-предоставяне на обучение по специалните 
учебни предмети за учениците със 
сензорни увреждания; 
 -ресурсно подпомагане. 

3.Осигуряване на 
специалисти за 
работа с деца и 
ученици със СОП 

3.1.Осигуряване на необходимия брой 
ресурсни учители и други специалисти 
според броя на децата и учениците със 
СОП 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград,  
ЦСОП, 
РЦПППО, 
Община 
Велинград. 

Осигурени и добре-
квалифицирани 
специалисти за работа 
с деца и ученици със 
СОП. 

Срок през 
учебната 
година 

4. Подобряване на 
достъпността на 
архитектурната среда 
в образователните и 
социални институции. 

4.1.осигуряване на достъпна архитектурна 
среда в училища, детски градини, ЦСОП, 
социални услуги за деца и младежи. 
 
Кабинет по Монтесори в ДЦДМУ”Надежда” 
 
Оборудване на кабинети за ресурсно 
подпомагане в във всяко училище и ДГ, 
където има деца със СОП и периодично 
обновяване на ресурсните кабинети с 
дидактични материали. 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград,, 
ЦСОП, Община  
Велинград, 
социални услуги 
за деца и 
младежи. 

Осигурена достъпна 
архитектурна среда 
според финансовите 
възможности на 
институциите и 
общината 

Срок 
постоянен 

 4.2. Съобразяване на елементите на 
сградите и съоръженията със 
специфичните изисквания за различните 
видове увреждания. 
 
4.3. Откриване на два нови кабинета по 
кинезотерапия и психология в ЦСОП за 
нуждите на децата и учениците. 

 
 
 
 
ЦСОП, Община 
Велинград. 
Финансиране от 
МОН 

Подобрена 
специализирана 
подкрепяща среда 
 
 
 
 
 

Срок - 
постоянен 
 
 
 
Месец 
февруари 
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4.4. Осъществяване на подходящи за деца 
и младежи с увреждания дейности в 
създадените кабинети „Сензорна стая” и 
„Мека сензорна стая” и „Монтесори”. 
 

 
ДЦДМУ 

 
Подобрена 
специализирана 
подкрепяща среда 

 
През цялата 
година 

5. Организиране на 
дейности в подкрепа 
на деца и ученици 
със СОП и деца и 
младежи в 
социалните услуги в 
общността. 

5.1. Съвместен концерт на децата със СОП 
от ЦСОП, социалните услуги в общността 
за деца и младежи и ЦПЛР – ОДК по повод 
3 декември – Международен ден на хората 
с увреждания и благотворителни изложби-
базари. 
5.2. Участие на деца и ученици със СОП и 
децата и младежите от социалните услуги в 
общността във всички регионални конкурси 
„Мартичка”, „Великденски писани яйца от 
Чепинския край” „Голямото писане на 
великденски яйца” , пленери, празник: 
„Всички сме специални и неповторими”,  
Национален фестивал „Различното твори 
чудеса” 

ЦСОП, Община  
Велинград, 
социални услуги 
за деца и 
младежи. 
 
ЦСОП, ЦПЛР-
ОДК, МКБППМН, 
Община 
Велинград 
 
 
 
Фондация 
„Старт” 

Преодолени негативни 
нагласи и 
предразсъдъци на 
обществото, 
социализация на 
децата със СОП. 

3 декември 

6. Повишаване на 
квалификацията на 
педагогическите 
специалисти за 
работа с деца и 
ученици със СОП, 
усъвършенстване на 
ключовите 
компетентности за 
идентифициране на 
потребностите от 
предоставяне на 

6.1. Провеждане на обучения и 
квалификационни курсове, свързани с 
предоставяне на допълнителна подкрепа 
на национално, областно, общинско ниво. 
 
6.2. Подкрепа от РЦПППО-Пазарджик: 
Предоставяне на рамка за оценка на 
индивидуалните потребности от обща и 
допълнителна подкрепа; 
Обучение на педагогическите специалисти 
от ДГ за извършване на ранно оценяване;  
Консултиране по конкретни казуси. 

ДГ, училища, 
ЦСОП, РЦПППО 
 
 
 
 
Средства 
предвидени в 
бюджета на 
институциите за 
квалификация 
 

Мотивирани и 
квалифицирани 
педагогически 
специалисти 
 
 
 
 
 
 
 
 

През годината 
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специална 
допълнителна 
подкрепа 

 
6.3. Организиране на форуми за споделяне 
на добри практики и опит, провеждане на 
екипни срещи на всички комисии и съвети, 
сдружение „БАЛИЗ”, имащи отношение към 
специалната образователна подкрепа. 

 
Не се изисква 
допълнително 
финансиране 

 
Добро сътрудничество и 
обмен на информация 
между педагогическите 
специалисти 
 

 
През годината 

7. Организиране на 
необходимите 
разумни улеснения за 
участие на учениците 
със СОП в 
национални външни 
оценявания и 
държавни зрелостни 
изпити. 

7.1. Спазване на изискванията за 
организиране на национални външни 
оценявания и държавни зрелостни изпити 
за ученици със СОП. 

 
Училища, ЦСОП 
Не се изисква 
допълнително 
финансиране 

 
Добри резултати от 
НВО и ДЗИ,осигуряване 
на  равни възможности 
за учениците  със СОП. 

 
Месец май 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ТЕМА 3. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В РИСК. 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. НАМАЛЕНА УЯЗВИМОСТ И УПРАВЛЯВАН РИСК 

 
Мярка 1.Осигуряване на допълнителна подкрепа за деца и ученици в риск 

1. Оценка на 
индивидуалните 
потребности на 
ученици в риск и  
осигуряване на 
допълнителна 
подкрепа 

1.1.Оценка на индивидуалните потребности 
на деца и ученици в риск от екипа за 
подкрепа за личностно развитие на детето 
или ученика, в детската градина или в 
училището. Оценяват се рисковите и 
защитните фактори в ситуацията на детето 
или ученика и неговата среда. 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦСОП,ЦПЛР-
ОДК, ДСП, ОЗД, 
 РУП, 
МКБППМН, 
ЦОП. 

 Ранно 
диагностициране на 
наличие на рискови 
фактори и 
обстоятелства в 
средата на детето; 

 Осигурена 
психологическа помощ  
на деца или ученици с 
идентифицирани 
потребности от 
психологическа 
подкрепа и терапия, с 

Постоянен 
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необходимост от  
консултиране 

 Изготвени и 
действащи във всяко 
училище в Община 
Велинград: 
-Механизъм за 
противодействие на 
тормоза; 
-Единни правила за 
действие; 
-Регистър на случаите 
на тормоз. 

1.2. При наличие на риск – осигуряване на 
психолог и/или педагогически съветник, а 
при необходимост - помощник на учителя и 
образователен медиатор от общността на 
детето или ученика или социален работник, 
разработване на индивидуални мерки за 
подкрепа 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦСОП, ЦПЛР-
ОДК, ДСП, 
ДПС, 
РУП,Община 
Велинград, 
социални услуги 
в общността за 
деца и младежи. 

 Осигурена 
координация с ДСП за 
насочване на 
социален работник за 
работа със 
семейството на 
децата в риск. 

 Ефективни дейности 
за превенция на 
насилието и 
преодоляване на 
проблемното 
поведение; 

 Разработени и 
приложени 
индивидуални мерки 
за подкрепа от ЕПЛР  

постоянен 

1.3. Създаване на работещи практики за 
изпълнение на нормативните изисквания за 
уведомяване на отдела за закрила на 

Всички 
заинтересовани 
институции. 

 Изпращане на 
уведомителни писма, 
докладни записки, 

постоянен 
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детето от страна на училища и ДГ.  
 
1.4. Добро партньорство на Отдел „Закрила 
на детето”  както със социалните услуги за 
деца и семейства, които се предоставят от 
община Велинград – ЦОП, ЦНСТДМБУ, 
ЦНСТДМУ, ДЦДМУ”Надежда”, така и с РУП, 
Прокуратура, Съд, училища, 
ДГ.Ежеседмично в отдел “Закрила на 
детето”  да се осъществяват 
мултидисциплинарни срещи между 
страните, имащи отношение към 
решаването на конкретни казуси на деца и 
семейства в риск /служители в социалните 
услуги в община Велинград, инспектор ДСП 
при РУ на МВР Велинград; представители 
от училища и детски градини; лични лекари; 
общински служители и др./. 
1.5. Предотвратяване на напускане на деца 
и ученици от  училището и ДГ чрез 
прилагане на Механизма за 
междуинституционално сътрудничество 

Бюджети на 
институции, НП. 
 
 
 
ОЗД, ЦОП, 
ЦНСТДМБУ, 
ЦНСТДМУ, 
ДЦДМУ”Надежд
а” ,РУП, 
Прокуратура, 
Съд, училища, 
ДГ 

доклади за напуснали 
ученици, съвместни 
посещения в домовете 
на ученици от 
рисковата група. 

 
Работещи засилени 6 
екипа на територията 
на Община Велинград 
 
Ефективни 
мултидисциплинарни 
срещи 
 

1.6. Благотворителни и доброволчески 
дейности за деца и ученици в социален  
риск. 
 
1.7.Кампания против ранните бракове в 
ромските общности. 
 
1.8. Развитие на целодневната организация 
на учебния процес, като инструмент за 
превенция на отпадане от училище. 
 

Община 
Велинград, БЧК, 
детски и 
младежки 
парламент, 
училища, 
ЦОП, здравни 
медиатори. 
Училища 
От бюджета на 
училищата 

 По-голям брой 
подпомогнати 
ученици. 

 
Предотвратени ранни 
бракове 
 
По голям брой-
обхванати ученици 

През цялата 
година. 
 
 
 
През цялата 
година. 
 
В началото на 
учебната 
година 
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СТ4. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА  И УЧЕНИЦИ С ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ4: УДОВЛЕТВОРЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ И ПОДОБРЕНО ЗДРАВЕ 

 

Мярка 1. Организиране в образователните институции на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците с хронични заболявания в съответствие с новата нормативна уредба 

 
1. Оценката на 
индивидуалните 
потребности на деца 
и ученици с хронични 
заболявания. 

 
1.1. Оценката на индивидуалните 
потребности на деца и ученици с хронични 
заболявания се извършва от екипа за 
подкрепа за личностно развитие на детето 
или ученика, чийто състав включва 
психолог, учителите в групата в детската 
градина/класния ръководител и учителите, 
които преподават на ученика в училището, 
медицинския специалист в здравния 
кабинет в сътрудничество с личния лекар 
на детето или ученика. Оценява се 
здравословното състояние на детето или 
ученика и влиянието му върху обучението. 

 
Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦСОП, лични 
лекари 

 
Оценени индивидуални 
потребности и 
здравословното 
състояние на всички 
деца с хронични 
заболявания от 
училищната мрежа на 
Община Велинград от 
ЕПЛР 

 
Първите три 
месеца след 
началото на 
учебната 
година 

2.Разработване на 
мерки за 
индивидуална 
подкрепа за всяко 
дете и ученик с 
хронично заболяване 

2.1.Осъществяване на ефективна 
координация на специализираните 
структури, екипи и процеси за подобряване 
на здравето и развитие на способностите и 
уменията на децата и учениците с хронични 
заболявания и включването и участието им 
в общността 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦПЛР-
ОДК,Община 
Велинград 

Подобряване на 
здравето на хронично 
болните деца и 
ученици, включени в 
подходящи дейности за 
укрепване на здравето 
им и в активния учебен 
процес 

През целия 
период 

 2.2. Информационни материали и кампании 
за популяризиране на здравословния начин 
на хранене и живот на деца и учениците 

Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦПЛР-

По-голям брой 
информирани родители, 
деца и ученици. 

През целия 
период 
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ОДК,Община 
Велинград 

3. Повишаване на 
физическата 
активност и системно 
практикуване на 
спорт като средство 
за здравословен 
начин на живот 

3.1.Организиране на „Празник на снега”, 
плувни турнири „Преплувай 25 метра”, 
„Световен ден на ходенето”, общински 
спортни ученически игри, състезание с 
велосипеди, 
Международен турнир „Денс енд Спа”, 

ЦПЛР-ОДК, 
Община 
Велинград, 
спортни клубове 
Финансиране от 
бюджетите на 
институциите., 

Здрави деца и ученици През целия 
период 

4. Индивидуален 
подход към децата и 
учениците с хронични 
заболявания 

4.1. Превръщането на децата и учениците с 
хронични заболявания от обект в субект на 
образователно-възпитателния процес. 
Предоставяне на възможности със 
самостоятелна и индивидуална форма на 
обучение. 

Финансиране от 
бюджетите на 
институциите – 
училища, ДГ, 
ЦСОП 

 През целия 
период 

 
СТ5. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ; 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5. РАЗВИТИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗЯВЕНАТА ДАРБА ЛИЧНИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ. 

 
Мярка 1. Осигуряване на допълнителна подкрепа за деца и ученици с изявени дарби 

 
1.Оценка на 
индивидуалните 
потребности на деца 
и ученици с изявени 
дарби. 

 
1.1.Ранна диагностика и оценката на 
индивидуалните потребности на деца и 
ученици с изявени дарби се извършва от 
екипа за подкрепа за личностно развитие 
на детето или ученика, чийто състав 
включва учителите в групата в детската 
градина/класния ръководител и учителите, 
които преподават на ученика в училището, 
психолог или педагогически съветник, или 
от специалистите, които обучават или 
тренират ученика в център за подкрепа за 

 
Детски градини и 
училища от 
Община 
Велинград, 
ЦПЛР-ОДК 

 
 
Привлечени външни за 
институциите 
специалисти в науката, 
технологиите, 
изкуствата и спорта в 
помощ на децата и 
учениците с изявени 
дарби. 

 
През целия 
период. 
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личностно развитие, в  или в спортен клуб. 
Оценяват се конкретните области на 
изявените дарби и способности. 

2. Допълнителна 
подкрепа за 
личностно развитие 
на деца и ученици с 
изявени дарби 

2.1. Разработване на план за подкрепа с 
определени часове за допълнителна 
индивидуална работа, квалифицирани 
специалисти в съответната област – наука, 
технологии, изкуства, спорт. 
2.2. Свобода на учителя за креативен и 
творчески подход в процеса на 
педагогическо въздействие. Гъвкави форми 
на обучение в извънкласните и 
извънучилищните дейности. 

 Училища, ДГ, 
ЦПЛР-ОДК 
 
 
 
Бюджетно 
финансиране 

 
По-голям брой 
насърчени, 
подпомогнати и 
даровити деца 

В началото на 
учебната 
година 
 
 
 
През целия 
период 

3.Работа с 
родителите на деца  
и ученици с изявени 
дарби. 

3.1. Разяснителни и информационни  
кампании за предлаганите услуги за деца и 
ученици с изявени дарби, за специалистите 
в различните сфери на развитие и 
Програмата за мерките за закрила на деца 
и ученици с изявени дарби на МОН. 

Училища, ДГ, 
ЦПЛР-ОДК, 
Спортни 
клубове, 
Читалища 
Не се изисква 
допълнително 
финансиране 

Информирани 
родители 

През целия 
период 

4. Осигуряване на 
възможности за  
участие на деца и 
ученици с изявени 
дарби в 
международни, 
национални, 
областни, общински 
фестивали, 
състезания, конкурси, 
концерти, олимпиади, 
спектакли. 

4.1.Формиране на разнообразни групи 
според интересите на деца и ученици  за 
извънучилищна дейност в ЦПЛР-ОДК. 
Групи за извънкласна дейност по проект на 
МОН „Развитие на способностите на 
ученици и повишаване на мотивацията им 
за учене чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения и 
компетентности” – „Твоят час”- фаза 1., 
допълнителни педагогически услуги в ДГ. 
Включване в програми и проекти, насочени 
към стимулиране на изявите. 

ЦПЛР-ОДК, 
училища, ДГ, 
Спортни 
клубове, 
Читалища, 
културни 
институции, НПО 
 Бюджети на 
институции, 
Община, 
проекти, 
НП. 

Осигурено участие 
на деца и ученици с 
изявени дарби в 
различни области в 
общински, областни, 
държавни и 
международни изяви 
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4.2.Включване на изявени деца и ученици в 
Културен календар на Община Велинград, 
Честванията по повод 70 години Велинград 
и 10 години Спа столица., в годишните 
планове и календари на институциите. 
Международен фестивал „Дъга над 
Клептуза”; „Клептузки ритми”; „Денс енд 
спа”; регионален фестивал „Пуст всегда 
будет солнце”  

Проект „Бъди 
активен”2 за 
спортните 
клубове. 

 
 

5. Стимулиране на 
изявите и 
подобряване на 
постиженията на 
деца и ученици в 
Община Велинград. 

5.1. Покриване на критериите за отпускане 
на стипендии по Програмата на МОН за 
мерки за закрила на деца с изявени дарби 
за 2018г. Участие в номинациите „Успелите 
деца на България” на фондация Димитър 
Бербатов 
5.2. Поддържане на сайтовете на 
институциите за информация и реклама на 
дейностите и постиженията на деца и 
ученици. 
5.3. Номиниране на ученици с постижения в 
областта на науката и изкуствата -музика 
инструменталисти и певци, литература, 
театрално и изобразително изкуство”, 
танци. 

Заинтересовани 
институции 
МОН 
 
 
 
Заинтересовани
те институции 
 
 
Община 
Велинград 

Добри постижения , 
мотивирани деца и 
ученици и активно 
участие във фестивали, 
конкурси, състезания, 
летни академии, 
спортни лагери, 
олимпиади, пленери, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Месец април 
 
 
 
 
 
 
 
 
Месец 
декември. 
 

 
Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на  деца и ученици от Община Велинград за 2018 г. 

е отворен за допълнения на нови инициативи, участия и мероприятия, възникнали по време на едногодишния период за 
изпълнението му. 
 


