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Изминалата 2019 – 2020 учебна година и настоящата 2020-2021г. са години на предизвикателства, обусловени от  усложняваща 

се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 

13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение. Една световна пандемия въведе иновациите в българското образование по 

бързо от всички планове и програми, показа ни, че новите технологии не са някакво необозримо бъдеще. Нашите учители проявиха 

гъвкавост, креативност и скорост в процеса на дигиталното, он-лайн обучение, което събра и трите върха на триъгълника – ученици – 

учители – родители. Тези извънредни обстоятелства са и основен акцент в оказване на подкрепа за личностното развитие. 

Демографското състояние на Община Велинград следва тенденциите в развитието на демографията на страната като цяло. 

Тенденцията е към устойчиво намаляване броя на населението за общината, като резултат на продължително действие и влияние на 

множество фактори и влияния: 

         1. Интензивна емиграция предимно на млади хора и семейства в активна репродуктивна и трудоспособна възраст. 

         2. Спад в общата плодовитост и намаляване броя на жените в детеродна възраст. 

         3. Променящ се семеен модел с предпочитание съжителство без брак.  Подобряването на икономическия облик на общината е 

един от възможните начини за частично решение на проблемите от това естество, като съществено значение се отдава на 

образованието и обучението 

 

 

І. ОБЩИ ДАННИ    

   
1.     Население към 31.12.2019 г. (в регистрите на служба ГРАО) 

Население на общината Постоянен адрес Настоящ адрес 

1.1. Население на общината (общо) 39171 37195 

 

 

 
2. Брой деца и ученици  по възрастови групи към 
31.12.2019 г. (в регистрите на служба ГРАО) 

2. Общ брой деца   

2.1. Деца от 0 до 7 г. включително 2586 

2.2. Деца и ученици от 8 до 14 г. включително 3309 
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2.3. Деца и ученици от 15 до 19 г. включително 2270 

общ брой деца  8165 

 

                    Училищната мрежа в община Велинград е пространствено изградена система за обхват на всички подлежащи на 

задължително обучение деца и ученици, с възможности за продължаване на образованието им в гимназиални етапи в средни и 

обединени училища и професионални гимназии. Образователната система в Община Велинград обхваща четири средни,  две 

обединени училища, шест основни училища, от тях шест  са защитени, три професионални гимназии, осем детски градини , един 

Център за специална образователна подкрепа,  един Център за подкрепа за личностно развитие - ОДК.  Броят и капацитетът са както 

следва: 

 

3. Данни за мрежата от училища и детски градини 

№ Име на училището /ДГ  Местоположение Вид 
Брой 

деца / 
ученици  

Налични специфични ресурси, които могат да бъдат оползотворени за 
подкрепа за личностно развитие 

            

  Училища         

1 СУ  "Св.св.Кирил и Методий"  гр.Велинград общинско 729 ресурсни учители, педагогически съветник,ресурсен кабинет  

2 СУ  "Васил Левски" гр.Велинград общинско 572  ресурсни учители,психолог, ресурсен кабинет 

3 ОУ  "Неофит Рилски" гр.Велинград общинско 485 ресурсни учители, логопед, психолог, ресурсен кабинет 

4 ОУ  "Христо Ботев" гр.Велинград общинско 246 ресурсен кабинет, ресурсни учители, педагогически съветник  

5 ОУ  "Георги Бенковски" гр.Велинград общинско 157 педаг.съветник, психолог, логопед 

6 СУ  "Методий Драгинов" с. Драгиново общинско 462 ЕПЛР, оборудван кабинет за работа с ученици със СОП 

7 СУ  "Христо Смирненски" с. Света Петка общинско 407 

Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисити. 
Допълнително обучение по учебни предмети. Консултации по учебни предмети. 
Допълнителни консултации по учебни предмети. 

8 ОУ  "Христо Ботев" с.Абланица общинско 46   
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9 ОбУ  "Иван Вазов"  с. Пашови общинско 167   

10 ОУ  "Васил Левски" с. Грашево общинско 81   

11 ОбУ  "Васил Левски" с. Кръстава общинско 155   

12 ОУ  "Д-р Петър Берон"  с. Биркова общинско 83   

13 ПГД  "Иван Вазов"  гр.Велинград общинско 137   

14 ПГИТ "Ал. Константинов"  гр.Велинград държ-но 391 психолог, ресурсен учител, кабинет по медиация 

15 НПГГС "Христо Ботев"  гр.Велинград 

държавно 214 

1.Достъпна архитектурна среда-изградена рампа за инвалиди. 
2.Класните стаи са оборудвани с лаптопи, мултимедии и интерактивни бели 
дъски. 
3.Наличие на библиотека, спортна площадка, богат училищен и спортен и 
професионален календар, работа по  проект "Подкрепа за успех" и 
национална програма "Занимания по интереси". 

       

  Детски градини          

1 ДГ "Фантазия"  гр.Велинград общинска 146   

2 ДГ "Радост"  гр.Велинград общинска 112   

3 ДГ "Слънчице"  гр.Велинград общинска 184 Стая за деца със СОП 

4 ДГ "Детски рай" гр.Велинград общинска 88  Стая за деца със СОП 

5 ДГ "Еделвайс" гр.Велинград общинска 228  Стая за деца със СОП 

6 ДГ "Пролет" с. Драгиново общинска 133 

Екипна работа м/у специалистите: логопед,  
психолог, ресурсен уч-л. Включване в допълнителни модули за деца, които не 
владеят БЕ - НП 

7 ДГ "Юр.Гагарин" с. Света Петка общинска 109 няма 

8 ДГ "Кокиче"  с. Грашево общинска 42 липсват такива 
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1 ЦСОП гр.Велинград държавно 69 

ЦСОП има капацитет да разкрие терапевтични групи за ДПЛР на децата и 
учениците със СОП от училища и ДГ: притежава подходяща материално-
техническа база и оборудване, иновативни обучителни системи-Нумикон, 
ПЕКС, високотехнологични устройства Tobii dynavox и софтуерни програми, 
квалифицирани педагогически специалисти, опит в проектната дейност, 
междуинституционен механизъм за сътрудничество, взаимодействие и 
подкрепа от доброволчески организации и НПО. Налице са 
високоефективни обучителни системи, дидактични материали, опитен и 
висококвалифициран педагогически персонал за предоставяне на ДПЛР и 
преодоляване на обучителните трудности на всички нуждаещи се деца и 
ученици. ЦСОП-Велинград извършва:1. Диагностична, рехабилитационна, 
корекционна и терапевтична работа; 
2. Педагогическа и психологическа подкрепа; 
3. Програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и Учениците, 
които се обучават в ЦСОП; 
4. Професионално обучение за придобиване на първа степен на 
професионална квалификация; 
5. Предоставяне на допълнителна подкрепа на всички деца и ученици от 
училища и ДГ, които имат нужда от такава.                                                                                                                                                                                    
Обучението се извършва по ИУП и програми. В ЦСОП се провеждат 
занимания с психолог, логопед, арттерапевт, трудотерапевт, 
кинезитерапевт, хидро и хипотерапия, работят разнообразни клубове по 
интереси с оглед пълно удовлетворяване на потребностите учениците. 

  ЦПЛР - ОДК гр.Велинград общинско 490 Квалифициран педагогически персонал и логопед 

 

 

4.     Данни за деца от специализираните институции за предоставяне на социални услуги и на децата, на които се предоставят 
социални услуги в общността или социални услуги от резидентен тип 
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Институция /социални 
услуги 

Общ брой на 
настанените 
/ползващите 

социални услуги  
деца 

Данни за включването в образование  
Брой настанени деца 
/лица, невключени в 

образование  - причини 

    Училище /ДГ 
Брой деца 
/ученици  

  

ЦСОП-Велинград 
ЦНСТ-8,                          
ДЦДМУ- 
Велинград-23 

ИСУ "Кирил и Методий" 12   

  
ДЦДМУ "Св. 
Стилян"-5 

ИСУ "Васил Левски" 5   

    ОУ "Христо Ботев" 6   

    ОУ"Неофит Рилски" 5   

    ОУ "Георги Бенковски" 8   

    СУ "Методий Драгинов" 1   

    ПГД " Иван Вазов" 7   

    ОУ „Христо Ботев”-гр.Ракитово 10   

    СУ „Св.Кл.Охридски”-гр.Ракитово 6   

    ПГИТ „ А. Константинов"-гр.Велинград 9   

ДЦДМУ ВЕЛИНГРАД 41 УЧИЛИЩА 29 5 са завършили 

    ДЕТСКИ ГРАДИНИ 3 
4 незаписани,  

предстои записване 

ЦНСТДБУ  1 15 УЧИЛИЩА 15   

ЦНСТДБУ  2 15 УЧИЛИЩА 15   

ЦНСТДМУ  1 11 УЧИЛИЩА 5 неучебна възраст - 6 

ЦНСТДМУ  2 7 УЧИЛИЩА 5 неучебна възраст - 2 

ЦОП  143 
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№ 

 
 
5. Коментари, пояснения:  

1 

Учениците от ЦСОП са записани в 10 училища от община Велинград и Ракитово, 
като обучението се извършва в ЦСОП-Велинград. Учениците се обучават по 
индивидуални учебни програми и планове в съответствие с техните потребности и 
възможности, както и с учебните планове и програми на съответните училища.На 
учениците се предоставя подкрепа от психолог, логопед, арт- и трудо-терапевт, 
кинезитерапевт, занимания по интереси, хипо- и хидро-терапия.  

 

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО 
И УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ   

  

6.  Данни за деца и ученици, посещаващи детски градини и училища към 15.09.2020 г. (документацията 
на отдел ”Образование” на общинската администрация)  

6.1. Деца в детски градини /без подлежащи на задължително предучилищно образование/ 474 

6.2. Деца, подлежащи на задължително предучилищно образование  /ПГ в детска градина или училище/ 636 

6.3. Ученици в общински и държавни училища / 1- 4 клас/ 1415 

6.4. Ученици в общински и държавни училища / 5- 7 клас/ 1210 

6.5. Деца в общински и държавни училища /8-12 клас/ 896 

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ПУО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА:  
4631 

 

 
7.  Данни за обхват и посещаемост на децата и учениците – за уч. 2020 / 2021 г.  
По данни на екипите и директорите на училища и детски градини няма неприбрани деца и ученици на 
територията на община Велинград с изключение на деца заминали в чужбина. 
Към настоящия момент и в условията на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка 
няма отпаднали деца и ученици. Преди обявеното извънредното положение, децата и учениците с 
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натрупани отсъствия и застрашени от отпадане бяха обходени и посетени 40 ученици от членове на екипите 
и образователните медиатори. На родителите на тези ученици бяха изпратени 40 покани за съставяне на акт 
за установяване на административно нарушение по реда на член 347 от ЗПУО, но с обявяването на 
извънредното положение на територията на Република България с Решение на от 13.03.2020г. на Народното 
събрание въвеждането, връчването им бе преустановено. 
Образователни медиатори назначени по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 
образование“ и проект „Подкрепа за успех” по един в следните училища и ДГ: 
• ОУ „Неофит Рилски” – Велинград, 
• ОУ „Г. Бенковски” – Велинград, 
• ДГ Фантазия” - Велинград,  
• ДГ „ Еделвайс” – Велинград. 
Тяхната дейност е насочена не само към приобщаването на децата и учениците към образователния 
процес(прибиране), но и в разнасяне на материали по време на обучението в електронна среда. 
Към общината има назначени и двама здравни медиатори, които съдействат за работата с децата и 
учениците от уязвимите групи.  

7.1. Брой необхванати 5 –годишни и 6 –годишни деца на територията на общината 10 

7.2. Брой деца в задължителна училищна възраст, необхванати в системата на училищното образование  0 

7.3. Брой деца и ученици, нередовно посещаващи ДГ /училище. В условията на усложнена 
епидемиологична обстановка този показател е доста променлив. 0 

7.4. Брой ученици, отпаднали от системата на училищното образование  1 

 

8. Данни за включването на децата и учениците във форми за развитие на интересите и 
потребностите  

Ученици, включени в 
ЦОУД за уч. 2019 / 
2020 г.  

Ученици, включени в 
училищни форми за 
развитие на 
интересите  

Ученици, включени 
във форми за 
развитие на 

интересите по 
проекти към МОН /“ 
„Подкрепа за успех“ 

и др./ 

Брой ученици, 
включени в 

извънучилищни 
форми за 

развитие на 
интересите 
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9. Данни за деца и ученици  в риск - в документацията на училищата / ДГ, ДСП, ОЗД, 
МКБППМН; отдел ”Образование”, РЗИ, РУО, ГРАО, Областни съвети по наркотични 
вещества, РПУ и др. за  уч. 2019/ 2020 г.  

9.1 Деца без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, 
лишени са от родителски права или родителските им права са ограничени, в 
т.ч с родители в чужбина 

71 

9.2 Деца, жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 
нехуманно или унизително отношение или наказание във или извън 
семейството му 

122 

9.3 Деца в опасност от увреждане на физическото, психическото, моралното, 
интелектуалното и социалното развитие 

222 

9.4 Деца, извършили насилие  2 

 

 

10. Данни за деца и ученици със специални образователни 
потребности – данни за  уч. 2019 / 2020 г.  

 

Брой 
групи  

Брой 
ученици  

Брой 
групи  

Брой 
ученици  

Брой 
групи  

Брой 
ученици  

Брой 
групи  

Брой 
ученици  

63 1324 102 1410 62 810 70 960 
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10.1 Общ брой на децата и учениците със специални образователни 
потребности, които се обучават в детски градини по чл. 35 и в 
училищата по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното 
образование 

218 

Брой деца/ученици, подкрепяни от РЦПППО- 114 

Брой деца/ ученици, подкрепяни от ПУ- 5 

Брой деца/ ученици подкрепяни по проект „Подкрепа за равен 
достъп и личностно развитие“– 

0 

От общия брой по т.10.1 – с ресурсно подпомагане от РЦПППО 40 

10.2. Общ брой на децата и учениците със специални образователни 
потребности, които се обучават в специални училища  

25 

10.3 Деца и ученици  със сензорни увреждания  13 

10.4 Деца и ученици с множество увреждания  54 

10.5 Деца и ученици интелектуални затруднения  119 

10.6 Деца и ученици с езиково-говорни нарушения  95 

10.7 Деца със специфични нарушения на способността за учене 
(дислексия, дисграфия, дискалкулия) 

103 

10.8 Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър  17 

10.9 Деца с емоционални и поведенчески разстройства 65 

10.10. Деца с физически увреждания 16 

От всички деца и ученици със СОП – брой на децата и учениците с 
необходимост от интензивна грижа и подкрепа  

39 

 

 

11. Данни за деца и ученици с хронични заболявания – данни за  уч. 2019 / 2020 г.   

  

11.1 Деца с хронични заболявания 116 

 

12. Данни за деца и ученици с изявени дарби – данни за уч. 2019 / 2020 г.  
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12.1 Деца с постижения в областта на науката 5 

12.2 Деца с постижения в областта на спорта 44 

12. 3 Деца с постижения в областта на изкуството 68 

 

 

 
13. Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с обхвата и възможностите за оказване на подкрепа на учениците:  

  

1 
Липса на мотивация от родителите от кв. Анезица и Асфалтова база за обучение на децата и редовното им посещаване на ДГ. Нежелание от 
страна на родителите за такава подкрепа. 

2 Лоши битови условия в кв. Анезица, висок праг на бедност, безработица, неграмотност на родителите 

3 Затруднена комуникация с родители, които живеят в чужбина. Движение на учениците през годината, свързано с промяна на местоживеене, 
заминаване в чужбина, допускане на неизвинени отсъствия 

4 Тенденцията за засилване на детска агресия налага наличието на психолози и в ДГ. Затвърден проблем остава и наличие на деца от всички 
възрастови групи с логопедични проблеми. Родителите не споделят особеностите в развитието на децата и не винаги изразяват съгласие с 
мнението на педагогическите специалисти за състоянието на децата - заболяване, поведение, реакции. 

5 Етнически обичаи за ранни бракове, които водят до отпадане от образователната система. 

6 Подобряване на общата подкрепа за личностно развитие на деца и ученици, съобразно техните интереси, възможности и компетентности. 
Навременно уведомяване на заинтересованите институции за деца в риск 

7 Засилваща се агресия от страна на родителите насочена към педагогическите специалисти. 

8 Незаинтересованост на родителите - проблем с нередовното посещение. Голям брой безотговорни родители с нисък социален статус, 
нямащи положително отношение към образованието на децата. 

9 Трудна комуникация с родителите, поради отсъствие от страната. 

10 Родителите не знаят как да реагират за да се справят с проблемите на децата си. 

11 
 Ниски нива на езикови компетенции на учениците от начален курс. Ниска мотивация и незаинтересованост от страна на учениците към 
учебния процес. Академизъм на изучавания материал и обучителни трудности. 

12 Липса на възможности за професионална реализация, поради което заминават за чужбина 
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13 
Ниския стандарт на живот е фактор за нередовното посещение на училище и непълноценно участие в учебно-възпитателния процес на деца 
от ромски произход. За ромите образованието не е ценно. 

14 Отпадането от училище е в рамките на 4-5 % 

15 Недостатъчното владеене на български език и затруднена адаптация на тези деца в училище. 

16 
 

Все още има деца и ученици, които не са обхванати в системата на УО, включително такива със СОП. 

17 

Един час седмично ресурсно подпомагане на дете със СОП в училище е крайно недостатъчен.Не се използва  предоставена от НПО чл.189 
възможност Центърът за специална образователна подкрепа може да организира и да предоставя допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, 
т. 2 – 5 ЗПУО на деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини и в училища. 

18 Ниска толерантност, неприемане на различието. 

19 
Сблъскваме се със следния проблем: Прекъснали образованието си, или са били изключени от системата поради безпричинни отсъствия и 
имат желание да завършат образованието си, но са над 18 години.  

20 Трудности при осигуряване на ресурсни учители за краткосрочна и дългосрочна допълнителна подкрепа на деца със СОП. 

21 Не навсякъде е осигурена  достъпна физическа и архитектурна среда. 

22 
Има ученици, които живеят без родители, тъй като същите работят в чужбина и децата са отглеждани от настойници, които поддържат 
контакт с класния ръководител и ръководството на гимназията. 

 

 

 14. Възможности/предложения за решение на изведените по-горе проблеми:  

  

1 Обучение на родителите с цел запознаване с проблемите на децата в училище и начини за решаването им с тяхно участие. "Педагогическо 
образование" на родителите. 

2 Работа с родителите от общността. Непрекъснат контакт с родителите, използване на адекватни форми за мотивацията им. 

3 Въвеждане санкции за родителите които не осигуряват  посещение на децата си в ППГ в ДГ.  

4 Провеждане на  благотворителни акции: събиране на дрехи, обувки, както се практикува в други страни. 

5 Съвместна работа с МВР при обходите по Механизма.  Да има ежедневен контрол от страна на класните ръководители за посещаемостта 
на учениците. Ежеседмични родителски срещи. 

6 Включване на родителите в тренинг на тема: "Образованието на децата, като  част от бъдещото благополучие. 

7 Да се формират родителски клубове с активно участие на ромски родители в училищата. 

8 По строги санкциониращи механизми съвместно с дирекция "Социално подпомагане" Промяна на нормативната уредба, гарантираща 
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родителска ангажираност 
 

9 Провеждане на консултации и предложения за работа от служители на АСП - "Бюро по труда" 

10  Работа с училищните и здравни медиатори за своевременно извършване на посещенията по домовете на децата и учениците в риск от 
отпадане, за които се установи, че отсъстват по неуважителни причини, своевременно установяване на причините за отсъствия. Беседи и 
взаимодействие с родителите с цел мотивирането им за осигуряване на трайното присъствие на детето или ученика в училище. 

11 
Медиатори и екипите за обхват да  провеждат работа с родители за записване на необхванатите ученици в училище и при необходимост 
да им се предостави ДПЛР. 

12 

ЕПЛР от училища и детски градини съвместно с КЕ от ЦСОП да обсъдят с родителите възможностите на ЦСОП за предоставяне на 
допълнителна подкрепа на всички нуждаещи се деца/ ученици. В ЦСОП да бъдат сформирани терапевтични групи за предоставяне на 
терапевтична подкрепа на такива деца и ученици/специален педагог, арттерапевт, трудотерапевт и др., специализирани обучителни 
системи и оборудване, които няма как да бъдат използвани в класната стая/ 

13 

Развитието на комуникативните умения и езиковите компетенции са цели и задачи на  предлаганите занимания в терапевтичните групи и 
занимания по интереси в ЦСОП. Учениците, разделени в малките групи, интерактивно, чрез участието в творчески дейности, в 
неформална, подкрепяща среда, ще изучават българската азбука, литературните произведения, изучавани в учебните програми. 

14 
Да продължи и да се засили тенденцията за провеждане на съвместни мероприятия, съвместни  представителни изяви, конкурси, спортни 
игри и други  заедно с учениците от масовите училища. 

15 

Изграждане на допълнителен междуинституционален механизъм за сътрудничество и взаимодействие на заинтересованите институции, 
училища и ДГ,  РЦПППО-Пазарджик,  НПО и доброволци.  

16 
Осигуряване на педагогическа и психологическа подкрепа за преодоляване на трудностите в процеса на учене включително 
осъществяване на взаимодействие с родителите 

17 
Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите 
 за идентифициране на потребностите от обща и допълнителна  подкрепа на учениците 

18 Реализиране на проекти, насочени към осигуряване на съвременна  образователна среда, достъпност и сигурност на средата. 

19 
Има ученици, които живеят без родители, тъй като същите работят в чужбина и децата са отглеждани от настойници, които поддържат 
контакт с класния ръководител и ръководството на гимназията. 

 

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА РЕСУРСНАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО  И 
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
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15.    Данни за персонала в училищата и ДГ и други специалисти на територията на общината за уч. 2019 / 2020 г.  

Училище / ДГ  Населено място 

Персонал Педагогически специалисти 
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СУ  "Св.св.Кирил и Методий"  гр.Велинград 81 67 14 1 3 61     1   1             

СУ  "Васил Левски" гр.Велинград 64 52 12 1 2 39 8 1     1         1 1 

ОУ  "Неофит Рилски" гр.Велинград 40 31 9 1 1 25 0 0 1 1 2             

ОУ  "Христо Ботев" гр.Велинград 37 29 8 1 1 18 6   1   1         1   

ОУ  "Георги Бенковски" гр.Велинград 20 15 4,5 1 1 11   1 1   0,5           1 

СУ  "Методий Драгинов" с. Драгиново 66 52 14 1 3 35 8 1 1   2         1 1 

СУ  "Христо Смирненски" с. Света Петка 53 44 9,50 1 1 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

ОУ  "Христо Ботев" с.Абланица 15 10 5 1   9                       

ОбУ  "Иван Вазов"  с. Пашови 28 22 6 1   16 5                     



 15 

ОУ  "Васил Левски" с. Грашево 18 14 4 1   9 4                   2 

ОбУ  "Васил Левски" с. Кръстава 28 21 6,5 1   14 6                     

ОУ  "Д-р Петър Берон"  с. Биркова 21 16 5 1   12 3                     

ПГД  "Иван Вазов"  гр.Велинград 18 14 3,5 1   12         1             

ПГИТ "Ал. Константинов"  гр.Велинград 54 43 11 1 3 37     1   1         1   

НПГИТ "Христо Ботев"  гр.Велинград 32 21 11 1 2 18                       

ДГ "Фантазия"  гр.Велинград 22 11 11 1   10                       

ДГ "Радост"  гр.Велинград 17 9 8 1   8                       

ДГ "Слънчице"  гр.Велинград 26 13 13 1   12                       

ДГ "Детски рай" гр.Велинград 17 9 8 1   8                       

ДГ "Еделвайс" гр.Велинград 24 13 11 1   12                       

ДГ "Пролет" с. Драгиново 21 10 9,5 1   10                       

ДГ "Юр.Гагарин" с. Света Петка 23 13 10 1   12                       

ДГ "Кокиче"  с. Грашево 12 6 6 1   5                       

Общо:    736 535 200 23 17 425 48 3 6 1 9,5 0 0 0 0 5 5 

                   

ЦПЛР - ОДК  гр.Велинград 19 14 5 1   6       1             6 

ЦСОП - Велинград гр.Велинград 32 21 11 1 2 21 3 2   1.5   21         2 

  

 

16. Информация за възможностите на училищата /ДГ за ресурсно обезпечаване на подкрепата на 
децата и учениците със СОП –през учебната 2020г. – 2021г.  
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Училище / ДГ Населено място 
Брой деца 

/ученици със СОП  

Възможности за: 

назначаване на 
ресурсни 

специалисти 
/конкретно 

назначаване 
на пом.-
учители  

СУ  "Св.св.Кирил и 
Методий"  гр.Велинград 7 

0 0 

СУ  "Васил Левски" гр.Велинград 12 1 0 

ОУ  "Неофит Рилски" гр.Велинград 25 3 0 

ОУ  "Христо Ботев" гр.Велинград 11 0 0 

ОУ  "Георги Бенковски" гр.Велинград 5 1   

СУ  "Методий Драгинов" с. Драгиново 24 0 0 

СУ  "Христо Смирненски" с. Света Петка 3 няма няма 

ОУ  "Христо Ботев" с.Абланица 3     

ОбУ  "Иван Вазов"  с. Пашови 4     

ОУ  "Васил Левски" с. Грашево 2     

ОбУ  "Васил Левски" с. Кръстава 1     

ОУ  "Д-р Петър Берон"  с. Биркова 7     

ПГД  "Иван Вазов"  гр.Велинград 16 1   

ПГИТ "Ал. Константинов"  гр.Велинград 4 1   

НПГИТ "Христо Ботев"  гр.Велинград 0     

ДГ "Фантазия"  гр.Велинград 9     

ДГ "Радост"  гр.Велинград 2     

ДГ "Слънчице"  гр.Велинград 5     

ДГ "Детски рай" гр.Велинград 3     

ДГ "Еделвайс" гр.Велинград 13     

ДГ "Пролет" с. Драгиново 1     
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ДГ "Юр.Гагарин" с. Света Петка 0     

ДГ "Кокиче"  с. Грашево 0     

ЦСОП - Велинград Велинград 69   1 

ЦПЛР - ОДК  гр.Велинград       

 

 

17. Кадрова осигуреност със специалисти в социални и други 
институции  на територията на общината  

Специалисти  Брой  

Медицински специалисти 2 

Рехабилитатори 2 

Логопеди 3,5 

Ресурсни учители 0 

Психолози  2 

Арттерапевт 3 

Трудотерапевт 2 

    

 

 

 

18. Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с ресурсната обезпеченост:  

  

1 Няма достатъчно специалисти за ежедневна работа с деца в риск, деца с проблеми. Поради липса на 
ресурсна обезпеченост и средства от бюджетите на защитените и други училища и детски градини има 
необходимост от допълнителни ресурсни учители. Те използват възможностите на РЦППО. Срещат се 
трудности при спецификата на работа на ресурсните учители с учениците със специални нужди. 

2 Не се използва капацитет на ЦСОП за предоставяне на допълнителна подкрепа на всички нуждаещи  се 
деца и ученици. Не е установено добро взаимодействие между екипите за подкрепа на личностно 
развитие в училище и ДГ и Център за специална образователна подкрепа, като възможност за 
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осигуряване на необходимите специалисти за техните екипи. 

3 Липса на доброволчески организации и обществени инициативи в подкрепа на деца и  лица с 
интелектуални затруднения 

  

 

 19. Възможности/предложения за решение на изведените по-горе проблеми:  

  

1 Назначаване на помощник учители за допълнителна работа с деца с  
обучителни затруднения. Откроява се необходимостта от ранна диагностика и ранно въздействие на 
деца със СОП за успешното им интегриране и приближаването им максимално до възрастови 
характеристики на децата в норма.  Необходимо да бъде максимално съкратено времето на откриване 
на нарушението и оказване на корекционно-педагогичека помощ. 

2 Психолози за подпомагане на учители и ученици. 

3 По-малко работа с документация за учителите. 

4 

По-голяма ангажираност от страна на общината за предоставяне на социални услуги за лица с 
интелектуални затруднения, защитени работилници, занаяти  и др. 

5 Екипност и взаимодействие между институциите в  социална сфера и  
образование. 

6 Подкрепа от страна на общината и РУО и по-тясно сътрудничество с РЦПППО  за промотиране новата 
визия и мисия на ЦСОП-Велинград. 

7 Ползване на услугите на общинския  ЦПЛР-ОДК като възможност за развитие на интересите, 
потребностите на деца и ученици в извънучилищните дейности. 
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20. Достъпна архитектурна среда          
           

Училище 
Населено 

място 

Достъпна архитектурна среда 

Входни и комуникационни пространства 

Пригодност на 
помещенията и 

пространствата за общо 
ползване за хора с 

увреждания 
Достъпно и 
пригодно за 

хора с 
увреждания 
санитарно-
хигиенно 

помещение 

Достъпен вход Достъпност до помещения и пространства 

Създадени 
условия в 

класни стаи 
и кабинети 
за ученици 

в 
увреждания 

Използваем
ост на общи 
помещения 
- зала, аула, 

столова, 
физкултуре

н салон и 
др. за 

ученици с 
увреждания 

Рампа 
Подемна 

платформа 
Безопасни 
парапети 

Нехлъзгава 
настилка 

Тактилни 
ивици 

Подемна 
платфор

ма 

СУ  "Св.св.Кирил и Методий"  гр.Велинград не не да да не не не не не 

СУ  "Васил Левски" гр.Велинград да не не не не не да  да не 

ОУ  "Неофит Рилски" гр.Велинград да не да да не не да да не 

ОУ  "Христо Ботев" гр.Велинград не не да да не не не не не 

ОУ  "Георги Бенковски" гр.Велинград не не да да не не не не не 



 20 

СУ  "Методий Драгинов" с. Драгиново да не  да  не не не да да да 

СУ  "Христо Смирненски" 
с. Света 
Петка 

Не Не Да Да Не Не Не Не Не 

ОУ  "Христо Ботев" с.Абланица не не не не не не не не не 

ОбУ  "Иван Вазов"  с. Пашови не не не не не не не не не 

ОУ  "Васил Левски" с. Грашево не не да не не не не не не 

ОбУ  "Васил Левски" с. Кръстава не не да да не не не не не 

ОУ  "Д-р Петър Берон"  с. Биркова не не да не не не не не не 

ПГД  "Иван Вазов" гр.Велинград 1   да да не не да да да 

ПГИТ "Ал. Константинов"  гр.Велинград 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

НПГИТ "Христо Ботев"  гр.Велинград да не да да не да не да да 

                      

ЦСОП -Велинград Велинград да не да да да не да да да 

                      

 

     От така приложената таблица е видно, че подемните платформи и санитарно-хигиенните помещения, пригодни за деца с увреждания 

са належащ проблем. 

 

21. Данни за материалната среда         

           

Училище/ДГ 
Населено 

място 

Спортна база Библиотечн
о-

информаци
онно 

обезпечава
не 

Компют
ърни 

кабинет
и 

Столово хранене Транспорт 

Наличие 
на 

физкултур
ен салон 

Наличие 
на 

спортна 
площадк

а 

Осигуреност 
със спортни 
съоръжения 

В 
самостоятелен 

стол 

Чрез 
кетъринг 

За 
ученици 
до 16 г. 

За 
ученици 
над 16 г. 
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СУ  "Св.св.Кирил и Методий"  гр.Велинград да да да да да не да да да 

СУ  "Васил Левски" гр.Велинград да да да да да да да  да да 

ОУ  "Неофит Рилски" гр.Велинград да 3 да да 2 не да     

ОУ  "Христо Ботев" гр.Велинград да да да не да не да     

ОУ  "Георги Бенковски" гр.Велинград   1 да не да да да     

СУ  "Методий Драгинов" с. Драгиново не да да да 2 да да     

СУ  "Христо Смирненски" с. Света Петка Не Да Да Да Да Не Не Да Да 

ОУ  "Христо Ботев" с.Абланица 1 1 да да 1 не   да   

ОбУ  "Иван Вазов"  с. Пашови не да не не да не не да да 

ОУ  "Васил Левски" с. Грашево да да да   да     да    

ОбУ  "Васил Левски" с. Кръстава не да да да да не да да да 

ОУ  "Д-р Петър Берон"  с. Биркова не не не да не не не да   

ПГД  "Иван Вазов"  гр.Велинград 1 1 0 1 1 0 0 да да 

ПГИТ "Ал. Константинов"  гр.Велинград 0 2 2 1 4 0 0 да да 

НПГГС "Христо Ботев"  гр.Велинград да да да да да не не да да 

ДГ "Фантазия"  гр.Велинград   1 1 1   1       

ДГ "Радост"  гр.Велинград   1 1 1   1       

ДГ "Слънчице"  гр.Велинград 1 1 1 1   1       

ДГ "Детски рай" гр.Велинград   1 1 1   1       

ДГ "Еделвайс" гр.Велинград   1 1 1   1       

ДГ "Пролет" с. Драгиново   1 1 1   1       

ДГ "Юр.Гагарин" 
с. Света 
Петка 

  0 0 0   1   да   

ДГ "Кокиче"  с. Грашево           1       

ЦСОП -Велинград Велинград да да да да да не да да да 

ЦПЛР - ОДК  гр.Велинград да                 

Общо                     
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22. Бюджет /детски  и учебни заведения /: 

 

Финансови средства за 
последната бюджетна 
 година (2020):  ЛЕВА % 

от държавния бюджет  19 164 307 97,4 

 от общинския бюджет  236 621 1,2 

от проекти 480 287 1,4 

друго   

 

 

 

23. Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с осигуряването на пълноценна 
материална среда за образование на учениците и подкрепа за личностното им развитие:  

1 
НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА АСАНСЬОР ЗА ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИ С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ. 

2 Липса на средства за подобряване на материалната база и достъпна архитектурна среда. 

3 Липса на средства за подпомагане на ученици живеещи извън града. 

4 Липса на столово, здравословно хранене. 

5 Липса на  места за отдих и дейности за свободното време.  

6 Остра нужда от построяване на физкултурни салони в някои училища и ДГ. 

7 

Обновяване на спортните площадки. Липса на самостоятелни методични кабинети за работа с деца и 
ученици в някои училища и ДГ, нуждаещи се от личностна подкрепа.  Сградите на ДГ и училища не разполагат 
с рампи и асансьори, неприспособени стълбища и сервизни помещения за деца с увреждания. 

8 
ЦСОП-Велинград се помещава в малка сграда, която ограничава развитието му и разгръщането на неговия 
потенциал. 



 23 

9 

Трудности при осигуряване на ресурсни учители за краткосрочна и дългосрочна допълнителна подкрепа на 
децата със специални образователни потребности. 

 

 

 
24. Възможности/предложения за решение на изведените по-горе проблеми:  

1 
Кандидатстване на община Велинград и образователните институции по проекти, Реализирането им на 
насочени към осигуряване на съвременна образователна среда, достъпност и сигурност на средата. 

2 Небходимост от финансиране на проектиране и изграждане на асансьор за ученици с физически увреждания. 

3 Целево заделяне на средства от бюджета на училището за транспорт, хранене и места за отдих на учениците. 

4 Придвижване на изготвения проект за физкултурен салон към по-горни инстанции. 

5 Необходимост от финансиране за проектиране и изграждане на зала за репетиционна дейност. 

6 
Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на 
компетентностите за идентифициране на потребностите от обща и допълнителна подкрепа на учениците 

 

Реализиране на проекти, насочени към осигуряване на съвременна  
образователна среда, достъпност и сигурност на средата. Възможни източни на финансиране: 
 Необходимите средства ще могат да бъдат осигурявани чрез проектните дейности по Европейски структурни 
фондове и програми : 
 Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд 
– Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
– Оперативна Програма „Развитие на селските райони“ 
-Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
Финансирането може да се осъществи чрез финансов механизъм на Европейското икономическо пространство, 
(ОПИК) Разработване на иновации от стартиращи предприятия,ОПРЧР – Ново Работно Място и други.  
Друг финансов механизъм може да бъде разработването на проектни предложения по Национални програми 
за безвъзмездно финансиране, , спонсорство, организиране на дарителски и благотворителни акции. 
Включване на училища и детски градини в европейски и национални проекти и програми насочени към 
пълноценна материална среда. 
Участие в проекти към ПУДООС за изграждане на спортни площадки и съоръжения. 

 

      Държавната и общинската политика е насочена приоритетно към подобряване на образователната инфраструктура.  
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ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 НПГГС „Христо Ботев”  бяха открити обектите, реализирани по ОП „Региони в растеж“ с обща стойност на проекта - 1 300 000 лева, а 

именно двуетажна, многофункционална масивна сграда, включваща физкултурен салон, заседателна и фитнес зала., съоръжения за 

хора в неравностойно положение, санирана основна сграда и изцяло подменена отоплителна система за повишаване на енергийната 

ефективност. 

ДГ „Пролет” – с. Драгиново - държавно финансиране – близо 1,62 млн лв с ПМС за строително-ремонтните дейности и още 150 000 лв. 

за обзавеждане и оборудване от МОН –  реновирана и открита. С целевите средства се  изградиха 4 сгради, самостоятелен кухненски 

блок и модерно геотермално отопление за зимния сезон, обновен двор с нови детски площадки, с ударопоглъщаща настилка и ограда. 

Капацитетът на детското заведение се разшири до 150 деца, с оборудвани спални и занимални за 6 групи. 

СУ „Христо Смирненски” – с.Света Петка – 

1. Преустройство за котелно на пелети и изграждане на отоплителна инсталация – финансирано с ПМС. 

2. Изградена нова спортна площадка – с финансирано с ПМС. 

3. Изградена подпорна стена – обект финансиран от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане. 

ОУ „Д-р Петър Берон” – с.Биркова – изградено ново, модерно училище с обзавеждане и оборудване - финасирано със средства от МОН 

на стойност – 2 530 000лв. осигурени от МОН с Постановление на Министерски съвет на стойност 1 718 000 лева. 

СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Велинград – по ОП РР 

Открита обновена сграда по Проект „Ремонт, реконструкция и обновяване на полудневна детска градина” – разширение и обновление 

на материално-техническата база на учебното заведение на стойност 802 156.88 лв. закупуване, доставка и монтаж на необходимото 

оборудване и облагородено дворно пространство и създадена достъпна архитектурна среда. 

В с. Пашови се разкриха 2 целодневни групи за 5 и 6 годишни деца. За тази цел се осъществи ремонт и обзавеждане на групите, филиал 

към ДГ „Юрий Гагарин” – с.Света Петка чрез ПМС и общински средства. 

ДГ „Юрий Гагарин” – с.Света Петка по програма за капиталови разходи на община Велинград се извърши ремонт и подмяна на 

дограма на стойност 20000. 

 ДГ „Детски рай” - Велинград по програма за капиталови разходи на община Велинград се извърши ремонт и подмяна на дограма на 

стойност 20000 

ОУ „Христо Ботев” – Велинград 

Изградена масивна ограда финансирана със средства на Община Велинград 

ДГ „Слънчице” – Велинград – ремонт на покрива със средства на Община Велинград на стойност 29 770лв. 

ЦПЛР – ОДК-Велинград  Оборудван кабинет по изкуства  ЦПЛР – ОДК. Средства в размер на 9561,59лв по НП. 

По проекти на ПУДДОС бяха разкрити нови спортни площадки в ДГ”Слънчице”, ДГ”Радост”, ДГ „Фантазия”, ДГ”Детски рай” – 

Велинград. 
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Предстоящи дейности: 

Преустройство, реконструкция, основен ремонт на административна сграда и превръщането и в Общежитие и стол за хранене за 

нуждите на НПГГС „Христо Ботев”, чрез прехвърляне на държавна собственост, предоставена на МОН. Имотът включва два 

самостоятелни обекта в сграда. Единият е със застроена площ от 800 кв. м, а вторият е с големина 303 кв. м. 

С Постановление на Министерски съвет от 28.02.2020 г. чрез Министерството на младежта и спорта ще бъдат изградени така 

необходимите физкултурни салони по типови проекти  в СУ „Христо Смирненски” – с.Света Петка и СУ „Методий Драгинов” – с. 

Драгиново.  

Предстоящи обекти финансирани от Програма за развитие на селските райони: 

Изграждане на спортна площадка на СУ „Св.Св. Кирил и Методий” – Велинград на стойност -77 200лв. 

СУ „Христо Смирненски” – с.Света Петка – ремонт и оборудване на стойност – 890 000лв. 

      Предстоящи обекти финансирани от МОН: 

Изграждане на филиал за начален етап към ОУ „Неофит Рилски” – Велинград  на стойност 880 000лв. 

ПГИТ "Алеко Константинов"- Велинград  е включена в проект на МОН за модернизиране на 101 държавни професионални 

гимназии по ОПРР. 

Министерски съвет одобри финансиране на Община Велинград чрез проект за програма „ Изграждане, пристрояване, надстрояване и 

реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022.”, внесена от Министерството на образованието и науката. С 

предвиденото финансиране ще бъде изградена нова масивна сграда в ДГ „Радост” в гр. Велинград. 

Всички тези усилия и огромни дейности неминуемо допринасят за комфорта и удовлетворяването на потребностие на децата и 

учениците в Община Велинград. 
 
 
V. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ 

         

25. Данни за изградените партньорства между образователните институции и други заинтересовани страни  

         

Населено 
място 

Училище Изградени партньорства (моля, посочете конкретно) 
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НПО 
Културни 

институции 
ЦОП 

Доставчици 
на социални 
услуги (ЦНСТ 

и др.) 

Клубове 

Партньорства по 
проекти, свързани с 

подкрепа на 
учениците 

Други 

гр.Велинград 
СУ  "Св.св.Кирил и 
Методий"  

Лайянс клуб и 
Ротари клуб - В-
д 

читалища, 
исторически 
музей В-д ЦОП  

ЦНСТДБУ , 
ДЦДМУ, 
ЦСОП,  

КСТ "Импулс",ПК 
"Чепинец"  
"Белмекен", 
Волейболен клуб 
"Велинград Волей", ФК 
"Чепинец", ДЮВИШ 
"Звънче", ПДЮА НПТ 
"Здравче венче"  

Проект "Детско 
поличцейско 
управление" с 
партньор РПУ В-д и 
МКБППМП   

гр.Велинград СУ  "Васил Левски" 

Лаянс клуб и 
Ротари клуб - В-
д 

читалища, 
исторически 
музей В-д ЦОП  

ЦНСТДБУ , 
ДЦДМУ, 
ЦСОП,  

КСТ "Импулс",ПК 
"Чепинец"  
"Белмекен", 
Волейболен клуб 
"Велинград Волей", ФК 
"Чепинец", ДЮВИШ 
"Звънче", ПДЮА НПТ 
"Здравче венче"  

Проект "Детско 
поличцейско 
управление" с 
партньор РПУ В-д и 
МКБППМП   

гр.Велинград ОУ  "Неофит Рилски"   читалища да     

Проект към ОНЧ и 
проект към ЦСОП 
"Направи повече, 
бъди повече, 
създавай 
приятелство" -15уч.   

гр.Велинград ОУ  "Христо Ботев"   

читалища, 
исторически 
музей В-д да 

ЦНСТДБУ , 
ДЦДМУ, ЦСОП  Спортни клубове 

11 ИОУ "Св.Пимен 
Зографски" - София 

храм 
"Св.Троица" - В-
д, Пловдивска 
Света 
Митрополия и 
Архиерейско 
наместничество 
- Пазарджик 



 27 

гр.Велинград 
ОУ  "Георги 
Бенковски" не не да да да да не 

с. Драгиново 
СУ  "Методий 
Драгинов" не читалища не ЦНСТДБУ  не 

НП "Заедно в 
грижата за ученика" не 

с. Света 
Петка 

СУ  "Христо 
Смирненски" 

фондация  
"Пространства"   РЦПППО 

Дирекция  
социално 
подпомагане 
 Велинград   

фондация  
"Пространства"   

с.Абланица ОУ  "Христо Ботев" не не не не не не не 

с. Пашови ОбУ  "Иван Вазов"  не не не не не не не 

с. Грашево ОУ  "Васил Левски" не не не не не не не 

с. Кръстава ОбУ  "Васил Левски" не не не не не не не 

с. Биркова 
ОУ  "Д-р Петър 
Берон"  не не не не не не не 

гр.Велинград ПГД  "Иван Вазов"  не не не 
ЦНСТДБУ 1 и 2;  
ОЗД§ ЦСОП не не не 

гр.Велинград 
ПГИТ "Ал. 
Константинов"  0 5 1 1 2 0 0 

гр.Велинград 
НПГГС "Христо 
Ботев"  

да да не не да да 

Държавни 
горски и ловни 
стопанства, ЛРД, 
УОГС, ЛТУ-гр. 
София, ЛУ. 
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Велинград ЦСОП - Велинград 

БАЛИЗ, 
Сдружение на 
психолози в 
РБ, 
Настоятелство 
при ЦСОП, 
"Сдружение 
АСИСТ- 
помагащи 
технологии", 
НПО "Криле от 
светлината" 

Исторически 
музей-
Велинград, 
ЦПЛР, 
Библиотеки, 
Читалища, 
градската 
художествена 
галерия 

ЦОП 

ЦНСТ-
Велинград, 
ДЦДМУ 

Школа по 
изобразително 
изкуство, спортни 
танци, певческа 
формация под 
ръководството на 
сем. Казалиеви 

Община Велинград, 
Училища, ДГ, АЗД, 
Конна база" Сивек", 
хотел" Елбрус" 
предоставя басейн 
за хидротерапия. 

Представители 
от бизнеса, от ЧК 
и др. дарителски 
организации и 
фондации 

гр.Велинград ЦПЛР - ОДК 

Лайънс клуб и 
Ротари клуб - В-
д, МКБППМН 

читалища, 
исторически 
музей В-д 

ЦОП, 
ЦСОП 

ЦНСТ-
Велинград 

Пенсионерски 
клубове,  
спортни клубове Училища и ДГ 

НДД, вестник 
"Аз-Буки" 

 

 
26. Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с взаимодействието на образователната институция със социални 
партньори:  

  

1 Няма идентифицирани проблеми. Училищата и детските градини срещат разбиране, подкрепа и готовност за сътрудничество със 
социалните партньори. 
По-ефективно взаимодействие с НПО. 
Подобряване обмена на информацията при работа с децата и техните семейства 

2 Липса на законовите разпоредби, регламентиращи рамки и формата на взаимодействие между РЦПППО,  ЦСОП, АЗД и ЦОП - организации, 
работещи с сдецата в риск, със СОП, в неравностойно положение  и техните семейства 

 

 

27. Възможности/предложения за решение на изведените по-горе проблеми:  
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Уеднаквяване подхода при работа 
Необходими подкрепящи писма от Дирекциите на МОН и МСПТ, както и съответните административни разпоредби на областно и регионално 
ниво ЦСОП да станат по-достъпни за всички деца и ученици, имащи нужда от допълнителна подкрепа 
 Община Велинград осигурява връзка на бизнеса и образованието, стимулира развитие на предприемачеството и доброволчеството.  
Екипна работа по приемане на различните, формиране на съпричастност и  толерантност. Провеждат се дарителски, благотворителни  акции. 
Съвместни мероприятия, игри, изложби, спортни състезания с децата в норма и деца със СОП. Провеждане на информационни кампании, 
дискусии и кръгли маси. 

 

 

28.    Институции и други организации /НПО, социални услуги и др./, функциониращи на територията на общината, които биха могли да бъдат 
привлечени за изпълнение на дейности по подкрепа за личностно развитие  

  

1  Отдел за закрила на детето - към Дирекция социално подпомагане - Велинград. 

2  МКБППМН, Център за социално включване „Развитие“ 

3  Център за обществена подкрепа , ЦПЛР-ОДК 

4  Читалища на територията на общината 

5  Спортни клубове 

6  Дирекция „Бюро по труда“ 

7  Ротари клуб и Лайънс клуб, Сдружение „БАЛИЗ“ 

8  Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите 

9  Общинските структури, Училищни настоятелства към училища и детски градини, Специализирана болница за рехабилитация, работодатели в 
сферата на ресторантьорството и дървообработването, ОП”Спортни имоти и пазари и туристически информационен център”,  Държавно 
горско и ловно стопанство. 
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VІ. Обобщен анализ на състоянието в общината  /общинска политика по подкрепа на личностното развитие на децата и 
учениците, специфични условия, обективни и субективни трудности, рискове, възможни решения. Сътрудничество 
между институциите в системата на предучилищното и училищното образование, държавните и местните органи и 
структури и доставчиците на социални услуги/. 

29. 

        Общинската политика по подкрепа на личностното развитие на децата е насочена към ефективно взаимодействие и 
партньорство между заинтересованите институции за прилагане на мерките за превенция, интервенция и компенсиране на 
отпадането и преждевременното напускане на образователната система на деца и ученици;   Община Велинград подкрепя 
всички инициативи, които излизат в общественото пространство от ЦСОП  и ЦПЛР – ОДК свързани с подкрепа на личностно 
развитие на ученици със СОП за по-добро взаимодействие между заинтересованите институции. Събира и обобщава важна 
информация и набелязва мерки за решаване на проблеми, взима участие в работни срещи, кръгли маси, форуми. Винаги е в 
течение на всички важни събития, които се организират от училища, детски градини, ЦПЛР-ОДК, социални услуги, поощрява и 
организира споделянето на добри практики за работа с деца със СОП. В клубовете към ЦПЛР -  ОДК се включват много ученици. 
Сътрудничеството между институциите е на добро ниво. С участието на МКБППМН се провеждат много  превантивни 
мероприятия.  
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Общинската  стратегия се позовава на следните основни принципи: 
1. Гарантиране на правото на всяко дете и ученик на достъп до детска градина и училище най-близо до неговото местоживеене и 
качествено образование. 
2. Гарантиране на достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални 
потребности. 
3. Прилагане на диференцирани педагогически подходи в съответствие с интересите и стимулиращи мотивацията на детето и 
ученика, съобразени с възрастовите и социални промени в живота му и адаптирани към способността му да 
прилага усвоените компетентности на практика. 
4. Приемане и зачитане уникалността на всяко дете и ученик и подкрепа на неговото личностно израстване, на които 
образователните институции трябва да откликнат по подходящ начин, чрез гарантиране на максимално развитие на неговия 
потенциал. 
5. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищно образование. 
6. Професионално развитие и повишаване на педагогическите компетентности на работещите в образователните институции с 
оглед на откликване на необходимостта от осигуряване на обща и допълнителна подкрепяща среда на децата и учениците. 
7. Сътрудничество на институциите в системата на предучилищното и училищното образование на всички равнища – управление, 
диалог и екипност, споделяне на добри практики в процеса на приобщаващото образование, ефективно взаимодействие с 
родителските общности и неправителствените организации, осигуряване на обща и допълнителна подкрепяща среда. 
 

Необходимостта от сътрудничеството между институциите се осъзнава и се изгражда като равноправно партньорство. Провеждат 
се кръгли маси, инициирани от ЦСОП с подкрепа на Дирекцията за образованието в община Велинград, с участието на 
представители от училища и всички заинтересовани институции. Обсъждат се проблеми, механизми за взаимодействие. Взимат 
се решения в това число и в планов формат, с посочените срокове, отговорници и начини за отчитане на извършените дейности. 
ЦСОП изгражда сътрудничество с АЗД за решаване на проблеми с интеграция на учениците със СОП в класна стая в масово 
училище. Двама ученика от ЦНСТ с проблемно поведение от масови училища са предложени от АЗД за допълнителната подкрепа 
в ЦСОП- Велинград. 6 деца от ДГ с аутизъм също посещават ЦСОП за ДПЛР. С децата и учениците работят психолог, логопед, 
специален педагог, арттерапевт по индивидуални програми в рамките на проект, ръководен от ЦСОП -"Направи повече, бъди 
повече, създавай приятелство", финансиран от ЦОИДУЕМ. Сътрудничеството между заинтересованите  институции се изгражда 
въз основа на личностни инициативи, взаимоотношения, убеждения, разбирания, без да бъдат подплатени с административни 
разпоредби и отговорности.  Изпитваме остра необходимост от административна подкрепа и регламент, който да позволи ЦСОП 
да бъде по-достъпен.  

 

 



 32 

 
 
 
3. утвърждаване на позитивна дисциплина: 

Развиване на индивидуалното и груповото наставничество за оказване на помощ на ученици, родители и педагогически 

специалисти с цел преодоляване на трудности в образователен, социален или личен план 

Принципи за позитивна дисциплина: - зачитане правата на детето; 
- уважаване на детското мнение; 
- признаване на гледната точка на детето; 
- окуражаване на детето; 
- уважаване и изследване на индивидуалните различия; 
- комуникиране с детето (допитване до неговите потребности); 
- осигуряване на стабилна и сигурна среда за децата; 
- предоставяне на пространство за творческо мислене; 
- креативност и иновативност у децата; 
- предоставяне на ресурси за подкрепа на индивидуалните потребности на всяко дете; 
 

Споделят се ресурси и капацитет между ЦСОП, АЗД, ЦНСТ и ДЦДМУ за решаване на казуси и проблеми, провеждат се съвместни екипни срещи 
и мероприятия.  

 
 
 
 
 
4. развитие на училищната общност: 
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Добронамерено отношение, загриженост и насърчаване на учениците и родителите за преодоляване на възникналите затруднения:  
 Работилница за деца и родители в началото на учебната година, свързана с подготовката на необходимите пособия за образователния 
процес: 
1.) създават се условия за преодоляване на трудности и проблеми, свързани с началото на учебната година 
2.) възможност да се наблюдава желанието на деца и родители да творят заедно с учителя за осигуряване на учебен процес, отговарящ 
максимално на изискванията на училището 
3.) при нежелание на родителите – възможност за приобщаване  на проблемните деца както чрез екипна, така и чрез индивидуална работа 
4.) насърчаване на искреното и позитивно общуване, добрите постъпки и малките успехи, особено на проблемните деца 
5.) спечелване доверието на родителите и тяхната подкрепа при провеждане на работилницата, с цел получаване на оценка от тях и 
поощряване на децата 
6.) възможност за създаване на полезни навици за подпомагане на братя и сестри в семейството, както и на приятели в училищна възраст 
- Включване в извънучилищни дейности, съответстващи 
на интересите и осмислящи свободното време на учениците  

7. Добро взаимодействие между Община- Велинград, училища, родители с цел създаване на стимулираща среда за личностно развитие на 
ученици и възможности за развитие на талантливи такива. 
Помага и съдейства за решаването на проблеми, възникващи в сферата на деца в риск. Организира и свиква комисии за превенция от  
наркотичните зависимости, МКБППМН. Разработва годишни планове, отчети, доклади за младежта, закрила на детето, социалните услуги. 
Община Велинград съдейства за преодоляване на негативни стереотипи в общността за приемане на различните, за формиране на  позитивна, 
подкрепяща образователна среда за приемане на деца със СОП в училища и ДГ. 
Община Велинград своевременно реагира на всички сигнали за девиантно поведение на ученици в училища и взима участие в търсенето на 
начини за решаване на възникващи ситуации. Стимулира добри практики за превенция на отпадане на  деца в риск. 

Провеждат се Екипни срещи между КЕ в ЦСОП и ЕПЛР от училища в община Велинград с тематика за  подкрепа на личностно развитие на 
учениците със СОП, проследяване на напредъка им, предоставяне на ДПЛР за по-пълно удовлетворяване на техните нужди и потребности. 
Обсъждат се възможностите за предоставяне на допълнителна подкрепа на всички нуждаещи се ученици от училища и ДГ в рамките на 
проекта "Направи повече, бъди повече, Създавай приятелство". ЦСОП инициира провеждането на съвместни конкурси, занимания по 
интереси, арттерапевтични занимания с деца със СОП и други деца и ученици групово и индивидуално. Логопед, психолог и специален 
педагог работят за преодоляване на обучителни трудности на тези деца, с използване на специални методики, ИКТ, иновативни обучителни 
системи, високотехнологични устройства и софтуерни програми в ЦСОП- Велинград.  
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VІІІ. Предложения за мерки и дейности, които да бъдат включени в Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и 
учениците в област Пазарджик за периода 2020-2022 г. 
 
Засилване на ролята  на активно действащ механизъм по осигуряване на по-ефективно взаимодействие между институциите със споделени 
отговорности за работа с деца със СОП /ранна диагностика, превенция и определяне на форми и място за обучение, работа с родители. 
Включване на деца и ученици със СОП във всички мероприятия и инициативи, които се организират в общината. 
Създаване на социално предприятие или защитена работилница за обхващане на младежите с увреждания над 18г. 
 
 
31. Идентифицирана потребност от разкриване /функциониране на ЦПЛР на общинско ниво:  

   

Насоченост на дейностите    

   

Центровете за подкрепа за личностно 
развитие 

Потребност 
(да /не) 

Предложения за мерки и дейности за включване в Областната стратегия  

1.     За развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и 
изявата в областта на науките, 
технологиите, изкуствата и спорта;  

да 
Здравни беседи, психологическа подкрепа на подрастващите за по-лесно 

преодоляване на здравни и възрастови проблеми. Много от учениците са 

включени в клубове за развитие на интересите, компетентностите и изявата в 

областта на изкуствата.  Провеждане на  фестивали на умения, адаптивни 

спортни игри и др. мероприятия, като възможност за личностна изява, 

демонстриране на  таланта, силната страна и възможностите  на деца с 

интелектуални и физически затруднения,  съвместно с други деца и ученици. 

Спортни турнири . 

2.     За кариерно ориентиране и 
консултиране 

да 
Спазване на училищните политики за ненасилие и изграждане на позитивна 

училищна общност. Назначаване на образователен медиатор по трудов 

договор от средствата за работа с уязвими групи в бюджета на училището. 

Семинари, срещи със специалисти в кариерното ориентиране по училищата, 

като организирана дейност. Има нужда от консултанти за кариерно 

ориентиране. 
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3.     За превантивна, диагностична, 
рехабилитационна, корекционна и 
ресоциализираща работа с деца и 
ученици 

да ВКЛЮЧВАНЕ В ИЗВЪНКЛАСНИ МЕРОПРИЯТИЯ. ПО МАСОВИ ДЕЙНОСТИ НА 
ЧИТАЛИЩА И СПОРТНИ КЛУБОВЕ ЗА ОБХВАЩАНЕ НА УЧЕНИЦИ МУЖДУ 15 И 18 
ГОДИНИ. Да се използва капацитета на ЦСОП, като достъпна институция за всички 
деца и ученици, които се нуждаят от ДПЛР 

4.     За ресурсно подпомагане на деца и 
ученици със специални образователни 
потребности; 

да ЕКИПНА РАБОТА С ЦСОП ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ С 
ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ СЪС СОП Включване на учениците със СОП от училища 
и ДГ в следобедните терапевтични групи и занимания по интереси в ЦСОП 

5.     За педагогическа и психологическа 
подкрепа 

да СЪОБРАЗНО  ПРОБЛЕМИТЕ НА КОНКРЕТНИЯ УЧЕНИК РАЗЧИТАМЕ НА ПОДКРЕПАТА 
НА ЦСОП ВЕЛИНГРАД  
Да се използва капацитета на ЦСОП за предоставяне на ДПЛР, като достъпна 
институция за всички деца и ученици, които се нуждаят от такава 

6.     За прилагане на програми за 
подкрепа и обучение за семействата на 
децата и учениците с увреждания 

да Отпускане на месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни 

увреждания за ученици без родители. 

Да се използва ЦСОП за провеждане на консултации, обучения и др. вид 

подкрепа за семейства на деца и ученици с увреждания  

 
 
 
32. Контакти на събралите информацията служители:   

    

Име, фамилия Длъжност (Моб.) Тел. Номер е-поща 

 Мариана Зинкова-Шенкова 
 Началник отдел 
„ХСД“  0885202443  m.zinkova@abv.bg 

 


