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ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

 

 Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Смолян /Годишния план/ през 2018 година е приет с Решение 

№753/29.03.2018 година на Общински съвет – Смолян.  

На основание т. 2 от Решението същият е изпратен своевременно за сведение и 

изпълнение до общинските и държавните образователни институции, както и до други органи 

и институции, имащи отношение за реализиране на заложените в него дейности. В зависимост 

от техните компетентности, през 2018-та година усилията на образователните институции и на 

другите заинтересовани страни са били насочени към оказване на ОБЩА и ДОПЪЛНИТЕЛНА 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и към: 

- развиване на техния индивидуален потенциал; 

-осигуряване на качествени човешки ресурси за удовлетворяване потребностите на 

учащите; 

-интегриране на новата нормативна уредба за приобщаващо образование в 

образователните институции; 

-подобряване средата за обучение на децата със специални образователни потребности 

/СОП/; 

-ефективно взаимодействие между участниците в образователния процес и 

институциите в контекста на приобщаващото образование; 

-сътрудничество с гражданското общество за повишаване чувствителността към 

приобщаващото образование. 

От началото на 2018 година на обща или допълнителна подкрепа са подлежали общо  

1294 деца в общинските детски градини, 3389 ученици в общинските училища и 826 ученици 

в държавните професионални гимназии на територията на Община Смолян. Поради 

движението на децата и учениците и с оглед на обстоятелството, че календарната 2018-та 

година обхваща две учебни години - 2017/2018-та и 2018/2019-та, броят на подрастващите 

през отчетния период  е променлив. 

 

ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ, ИЗПЪЛНЯВАЛИ ГОДИШНИЯ ПЛАН  

ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ 

 

За реализиране на планираните за 2018 година дейности са работили Община Смолян, 

12 общински детски градини; 13 общински училища; 2 общински центъра за подкрепа за 

личностно развитие /ЦПЛР/; 3 професионални гимназии към Министерство на образованието 

и науката и 2 професионални гимназии към Министерство на културата; 

Принос за изпълнение на Годишния план имат Регионалният център за подкрепа на 

процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – Смолян; Регионалното управление на 

образованието /РУО/-Смолян, Общинският културно-образователен център „Планетариум с 

АО“- Смолян; МКБППМН-Смолян, Отделът „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално 

подпомагане“ – Смолян; Общностният център, Превантивно-информационният център по 

наркомании; училищните настоятелства, ученическите и обществените съвети към 

образователните институции, народните читалища и спортните клубове в Община Смолян. 
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 Поради големия и разнообразен обем от дейности, извършени от посочените 

институции и органи в сферата на подкрепата за личностно развитие, в настоящия отчет са 

посочени най-значимите от тях, очертаващи профила и спецификата на предоставената през 

2018 година обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците в Община Смолян. 

 

                                             ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ  

ЗА ОБЩА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  

 

-в детските градини и училищата е извършено оценяване на индивидуалните 

потребности на децата и учениците от обща подкрепа за личностно развитие. 

-в образователните институции са създадени екипи за подкрепа за личностно развитие 

/ЕПЛР/; 

-в детските градини общата подкрепа за личностно развитие е осигурявана по време на 

образователния процес и чрез игрова дейност, участие в тържества, празници и спортни 

инициативи, форми на сътрудничество със семействата, в съвместни дейности с училищата 

или включване в мероприятия с обществени институции; 

- в детските градини са сформирани групи за занимания по интереси – чужди езици, 

изкуства, спорт; 

- в училищата са провеждани консултации с учениците по различни учебни предмети; 

-за ученици в начален етап на обучение, при които са констатирани съществени 

пропуски в овладяването на учебния материал, през лятната ваканция е организирано 

допълнително обучение по съответния учебен процес; 

-в клубните форми по интереси от областите „Науки и технологии“, „Изкуства“ и 

„Спорт“, организирани от Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/-ОДК-Смолян, 

през осемте месеца на учебната 2017/2018 година са обхванати общо 601 деца и ученици. През 

четирите месеца на учебната 2018/2019 година в посочените клубни форми и области са 

включени общо 680 деца и ученици;  

-кариерното ориентиране е организирано и провеждано от ЦПЛР-ОДК-Смолян, чрез: 

кариерно информиране – обхванати общо 2515 ученици; индивидуална и групова работа – 

обхванати общо 947 ученици; кариерно консултиране – обхванати общо 87 ученици; 

представяне на утвърдения план-прием за учебната 2018/2019 година – обхванати общо 180 

ученици; професиографски екскурзии в направленията „Машиностроене“, „Туризъм“ и 

„Млекопреработване“ – обхванати общо 489 ученици; проведени работни срещи с 

работодатели и класни ръководители – общо 15; осигуряване на публичност на кариерното 

ориентиране пред общо 266 ученици; 

-към Общинския културно-образователен център „Планетариум с АО“- Смолян, са 

функционирали 3 школи по астрономия и 1 група за самостоятелна работа с общо 20 ученици 

от ЕГ „Иван Вазов“-Смолян, и ППМГ „Васил Левски“-Смолян. Стартирал е нов кръжок 

/проект/ по астрономия с 5 участника от VII клас на ОУ „Иван Вазов“ – Смолян. Кръжочници 

са включени в международен проект, организиран от ЦЕРН с видео урок. Като награда за 

изключително успешното им представяне същите са участвали в първия за България 

Майсторски клас на ЦЕРН по физика на елементарните частици, проведен във Физическия 

факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. 60 деца, необхванати в годишните кръжочни 

форми, са участвали в 5-тия Летен курс по астрономия за деца от 8 до 14 години. В есенен и 

пролетен модул е осъществена целева работа с деца от подготвителните групи в детските 

градини. По повод Международния ден на космонавтиката е проведено „Звездно състезание 
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между приятели“, организирано от ученици от IVб и Vв клас и техни учители от ОУ „Иван 

Вазов“ – Смолян. 

-грижи за здравето на децата и учениците се полагани в 8 здравни кабинета в 

училищата и в 12 здравни кабинета в детските градини на територията на Общината. 

-в рамките на две учебни години през календарната 2018-та в ЦПЛР-Ученическо 

общежитие „Васил Димитров“ – гр. Смолян, са настанени общо 142-ма нуждаещи се 

средношколци, които се обучават в училищата в град Смолян. За тях са създадени подходящи 

условия за самоподготовка, консултации по учебни предмети, индивидуална работа и 

занимания по интереси. Ремонтирани са сервизните помещения. Подобрен е безжичният 

интернет; 

-чрез МКБППМН към Община Смолян са извършени проучване и превенция на 

противообществените прояви сред учениците. Оказвана е помощ и подкрепа на учащи и 

техните родители след извършване на противообществени прояви. С цел превенция на 

асоциалното поведение са проведени беседи и лекции с ученици. Осъществени са проявите 

„Талантите на Смолян-2018-та“, „Добротата в моя клас“, „Ваканция, здравей!“, футболният 

турнир под мотото „Не на агресията, не на дрогата“, под формата на рецитали и изложби е 

отбелязан Денят „Не на тормоза в училище“; 

-във връзка с изпълнение разпоредбите на РМС №373/05.07.2017 год. и ПМС 

№100/08.06.2018 год. 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-Смолян, 

е определен Екип за обхват с конкретни функции, с район на компетентност територията на 

Община Смолян.  

-след извършени проверки в образователни институции, на родители, които през 

учебната 2017/2018 година не са осигурявали редовното присъствие на децата си в училище, 

подлежащи на задължително училищно образование, са наложени административни санкции – 

„Глоба“, съгласно разпоредбата на чл. 347, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

-в образователните институции са предприети мерки за превенция и интервенция чрез 

Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците; 

-със заповед на Кмета на Община Смолян е предоставена закрила на един ученик от ЕГ 

„Иван Вазов“- гр. Смолян, по реда на чл. 10 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби – финансово подпомагане и стимулиране 

чрез 12-месечна стипендия от Министерство на културата; 

-за поощряване на подрастващите с морални и материални награди от Община Смолян 

са осигурени предметни награди и грамоти за победителите и всички останали участници в 

конкурса за ученици от I до XII клас на тема  „Родна реч омайна, сладка…“, за заелите 

първите места по класове в математическото състезание „Стоян Попратилов“. Наградени са 

деца и ученици, участвали в спортни състезания и други общински инициативи.  

-в съставите и творческите формации на народните читалища са участвали общо над 

880 деца и ученици от различни възрастови групи, в зависимост от техните интереси и 

заложби. Най-голям е броят на учениците самодейци в ОНЧ „Христо Ботев–1871” – Смолян,  

НЧ „Орфееви гори -1870” – Смолян, НЧ „Кирил Маджаров – 1866”- Смолян, НЧ „Балкански 

просветител-1871”– Смолян, следвани от младите самодейци в читалищата на по-малките 

населени места в общината; 

-над 600 ученици са обхванати в спортните клубове по волейбол, футбол, вдигане на 

тежести, плуване, ски, сноуборд, спортни танци, тенис на маса, планинско колоездене. 
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ОСЪЩЕСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

-със съдействието на педагогическите специалисти на Регионалния център за подкрепа 

на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ – Смолян, са извършени 127 оценки на 

деца и ученици. От тях за 113 подрастващи е одобрено предоставяне на допълнителна 

подкрепа, а за 14 деца и ученици е препоръчана обща подкрепа за личностно развитие.  

-при извършване на оценки на индивидуалните потребности от мобилен екип от 

състава на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ и при одобряване на 

оценки, извършени от Екип за подкрепа за личностно развитие /ЕПЛР/ в съответната детска 

градина или училище, приоритет е било обективното отчитане на физическото, 

познавателното, езиково-говорното, социалното и емоционалното развитие на децата и 

учениците; 

-за група от 17 подрастващи до 15-годишна възраст с физически увреждания в 

РЦПППО-Смолян, е предоставена рехабилитация, кинезитерапия и водна гимнастика; 

-в края на учебната 2017/2018 година от РЕПЛР е направена оценка на образователните 

потребности на 25 ученици, с цел насочване за продължаване на образованието им след VII 

клас в средни училища и професионални гимназии; 

-от представители на РЦПППО-Смолян, и РУО-Смолян, са извършени съвместни 

проверки в ОУ „Юрий Гагарин“ - Смолян. Като резултат от проверките са изготвени 

констативни протоколи; 

-през месец април 2018-та година е осъществено участие на деца със СОП в 

Регионалните игри „Спешъл олимпикс“; 

-в детските градини и училищата, където специалисти на РЦПППО-Смолян, са 

предоставяли допълнителна подкрепа за личностно развитие, са проведени дейности по 

Националния празничен календар.  

-за ученици със СОП от ПГТТ „Христо Ботев“ – Смолян, е организирана екскурзия по 

повод успешно завършване на учебната 2017/2018 година.  

-деца и ученици със СОП участваха в тържество, проведено под егидата на 

евродепутата Владимир Уручев, кмета на община Смолян и началника на РУО-Смолян; 

-извършена е оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на 

едно дете в риск от община Смолян; 

-за превенция и въздействие при случаи на напускане на образователната система е 

осъществено сътрудничество и обмен на информация между РЦПППО-Смолян, отдел 

„Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- Смолян, и Община Смолян; 

-общинските образователни институции са оказвали пълно съдействие на РЦПППО-

Смолян, при събиране на нормативно определена информация /данни за деца и ученици със 

СОП/; 

-в създадения по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в Община 

Смолян“ Общностен център са извършени услуги за подпомагане на родители с деца от 0 до 7-

годишна възраст. Услугата „Ранна интервенция на уврежданията“ е предоставена на 18 

потребители. Семейно консултиране за деца с увреждания е извършено на 18 потребители. 

Проведени са 208 здравни консултации за превенция на детската заболеваемост, смъртност и 

откриване на случаи с недостатъчна грижа за децата в семействата. С 38 настоящи и бъдещи 

родители са формирани групи за развитие на родителски умения, семейно консултиране и 

подкрепа. Допълнителна подготовка за равен старт в училище е реализирана чрез летни групи 
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за занимания в СУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Смолян, и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – 

с. Смилян. 

ОСИГУРЕНИ МАТЕРИАЛНИ УСЛОВИЯ И ДОСТЪПНОСТ 

НА СРЕДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СОП 

 

 - в детските градини и училищата, в които има деца със СОП, са осигурени ресурсни 

кабинети. Същите са оборудвани с необходимата техника и дидактични материали, които 

периодично се обновяват; 

-сградата на РЦПППО-Смолян, разполага с вход за лица с физически увреждания и 

санитарно помещение, предназначено за тях, както и с автоматизирана рампа. Коридорите на 

сградата са с достатъчна ширина, позволяваща свободно движение за лица, придвижващи се с 

помощни средства. Дръжките на вратите са на достъпна височина. 

-РЦПППО-Смолян, разполага с микробус с рампа, който се използва при необходимост 

от превозване на деца и ученици със СОП; 

 

ОСИГУРЕН ЧОВЕШКИ РЕСУРС ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ  

НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  

 

 -продължаващата квалификация на педагогическите специалисти, включваща тематика 

от общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, е организирана съгласно 

изискванията на Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти.  

 - над 500 педагогически специалисти от общинските и държавните образователни 

институции  са били ангажирани с различни аспекти на общата или допълнителна подкрепа на 

децата и учениците през календарната 2018-та година; 

 -на територията на община Смолян 4 психолози на РЦПППО-Смолян, са предоставяли  

допълнителна подкрепа на деца и ученици в 4 детски градини и 2 професионални гимназии; 

 -в 3 детски градини и 1 училище допълнителна подкрепа е осигурявана от 2 логопеди; 

 -10 ресурсни учители в община Смолян са предоставяли допълнителна подкрепа за 

личностно развитие в 6 детски градини, 1 основно училище и 2 професионални гимназии; 

 -1 рехабилитатор на слуха и говора е работил с разнородна по възраст група, съставена 

от 10 деца от цялата област, сред които и деца от община Смолян; 

 -проведени са две обучения на лица, назначени на длъжност „Помощник на учителя“ за 

групи с повече от 3 деца със СОП; 

 -осъществени са консултации по конкретни казуси с деца и ученици със СОП; 

 -в базата на РЦПППО-Смолян, са организирани за обмяна на опит и добри практики 

работни срещи с групи специалисти – логопеди, психолози и ресурсни учители; 

   

ИЗВОД: Осъществените дейности за обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците през 2018-та година са в съответствие със заложените в 

Годишния план цели и мерки. Налице са данни и процеси, доказващи първоначално 

успешно адаптиране към новата нормативна уредба за приобщаващото образование.  

 


