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АНАЛИЗ 

НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
I. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРЕДПОСТАВКИ 

ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА АНАЛИЗА 
 

Настоящият анализ е разработен на основание чл.196 на Закона за предучилищното и 
училищното  образование, както и на база на основните принципи, които следва да бъдат 
заложени в местната политика за приобщаващото образование.  

Констатациите и изводите от анализа ще подпомогнат разработването на областна 
стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците. На следващ етап и в 
съответствие с чл.197, ал.1 от ЗПУО същият следва да бъде използван при изготвянето на 
стратегията на Община Смолян за личностно развитие на подрастващите в общината. 

      На децата и учениците в системата от предучилищното и училищното образование се 
предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 
психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им. Раздел II от 
Глава девета „Деца и ученици” на ЗПУО регламентира обстойно осигуряването на подкрепа 
за личностно развитие на подрастващите от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, съвместно с държавните и местните органи и структури и 
доставчиците на социални услуги.  

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян 
предполага активна обществена ангажираност, изразяваща се в конкретни задължения и 
отговорности на посочените по-горе органи и структури на местно ниво, имащи пряко или 
косвено отношение към този процес. 

Разпоредбата на чл.177, ал.1 от ЗПУО определя подкрепата за личностно развитие на 
децата и учениците като обща и допълнителна. 

 
                                     II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА АНАЛИЗА 

 
1. Обобщаване на дейностите, чрез които през учебната 2015/2016 година децата и 

учениците в община Смолян са участвали в занимания по интереси и/или са получавали 
съдействие в процеса на обучение, възпитание и социализация. 

2. Определяне на институциите, чиито дейности за работа с подрастващите отговарят 
на изискванията за обща и допълнителна подкрепа, съгласно разпоредбата на ЗПУО. 

3. Определяне на актуалните потребности от подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в Община Смолян. 

 
III. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ ЗА АНАЛИЗА 

 
1. Институции в системата на предучилищното и училищното образование на 

територията на община Смолян – детски градини, училища и центрове за подкрепа за 
личностно развитие; 

2.  Народни читалища на територията на община Смолян; 
3.  Център за кариерно ориентиране – Смолян; 
4. Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-Смолян; 
5.  Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Смолян; 
6. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /МКБППМН/ към Община Смолян; 
7.  Дирекция „Обществени дейности и заетост” при Община Смолян; 
8.  Спортни клубове в община Смолян; 
9.  Общинско предприятие „НАО с Планетариум”; 

          10.  Програма „Работилница за родители”. 
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IV. ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И СЪДЕЙСТВИЕ В ПРОЦЕСА НА 

ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЕНИ С ДЕЦА И 
УЧЕНИЦИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА 

 
 

• ДЕТСКИ ГРАДИНИ - Във функциониращите през учебната 2015/2016 година 13 
общински детски градини са провеждани занимания по интереси, в които са обхванати общо 
635 деца, предимно 5 и 6-годишни, от подготвителните групи за задължително 
предучилищно образование. С децата са провеждани занимания по театрално изкуство, 
спорт, за изучаване на чужди езици, народни и спортни танци. На част от подрастващите е 
оказана допълнителна подкрепа чрез Регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование-Смолян /РЦПППО-Смолян/. 

 
• УЧИЛИЩА - Според представената от основни и средни училища, от профилирани и 

професионални гимназии информация, в училищни кръжочни и клубни форми са 
ангажирани общо 1108 учащи. Интересът на 475 от тях е насочен към различните по вид 
училищни творчески формации. 163 ученици се занимават със спорт в учебните заведения, а 
140 предпочитат народните и спортните танци. На 165 ученици е оказана педагогическа 
подкрепа от педагогическия съветник или училищната комисия за борба с 
противообщестевените прояви. 
 Характерна особеност за детските градини и училищата е обстоятелството, че част от 
децата и учениците участват в две или повече дейности и форми за занимания по интереси. 
 

• ЦЕНТЪР ЗА ПОКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЦПЛР/ – ОДК-Смолян -   
През учебната 2015/2016 г. в ЦПЛР - ОДК-Смолян, са се обучавали общо 438 деца и ученици 
21 от които, повтарящи се в две форми от началото на учебната година. 32-ма ученици са 
записани в клуба по актьорско майсторство след началото на втория учебен срок, а 26 в 
началото на месец юли в школата по изобразително изкуство. Педагогическите форми не се 
дублират с тези в училищата. 
 
 
 

Области на занимания по интереси 
 

Област „Наука и технологии“ 
Профил Дейност Клас Брой 

участници 
Забележка 

Природоматемати-
чески 

Експериментална 
физика и 
математическо 
моделиране 

VІІ - ХІІ 16 Ръководител - 
главен асистент 
доктор 

Екология и опазване 
на околната среда 

Направление 
„Краезнание“ 

І - ХІІ 134 „Природата-наш 
дом“ -2 групи; 
„Природолюбител“, 
„Знам и мога“, 
„Традиции и 
обичаи“ - 2 групи; 
„Краезнание“ - 2 
групи; „Млад 
европеец“ - 2 групи 

Приложно-
технически 

Забавен немски 
език „Basteln 
rund um das Jahr“ 

VІІІ - ХІІ 18 Ръководител - 
инженер с немски 
език 
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Област „Изкуства“  
Профил Дейност Клас Брой 

участници 
Забележка 

Литературно 
творчество 

Вълшебният 
приказен свят 

Предучилищна 
възрастова 

група 

14 Интеграция на деца 
от етнически 
малцинствени 
групи с майчин 
език, различен от 
българския 

Изобразително и 
приложно изкуство 

Изобразително 
изкуство 

І - VІІ 26 Начало на 
обучението - м. 
юли 2016г.  

Театрално изкуство Театрално 
майсторство 

І - ХІІ 49 Ръководител - 
професионален 
актьор 

Театрално изкуство Актьорско 
майсторство 

І - VІІ 32 Начало на 
обучението - ІІ 
срок 

Танцово изкуство Модерни и 
спортни танци 

І - ХІІ 49 Само в ОДК с 
ръководител с 
необходимата 
квалификация 

Музикално изкуство Забавна музика І - ХІІ 36 Ръководител - 
професионална 
певица с 
необходимото 
образование 

Област „Спорт“  
Профил Дейност Клас Брой 

участници 
Забележка 

Индивидуални 
спортове 

Източни бойни 
изкуства 

І - VІІ 122 Ръководител - 
професионален 
каратист и джудист 
с необходимото 
образование 

  
 

• ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЦПЛР/-
УЧЕНИЧЕСКО ОБЩЕЖИТИЕ /УО/ „ВАСИЛ ДИМИТРОВ”– ГРАД СМОЛЯН - 
Разполага със сграда на ул. „Дичо Петров” №30 в кв. Смолян и със сграда на ул. „Родопи” 
№126, кв. Райково. От началото на учебната 2015/2016 година настаняването на учениците се 
извършва само в базата на адрес: гр. Смолян ул. „Дичо Петров” № 30. Базата е стара, на 
четири етажа, онаследена от бивше общежите на Учителския институт „Дичо Петров” в 
града. На разположение на учениците са три етажа със стаи за настаняване, пригодени стаи 
за кухненски блок и стаи за самоподготовка /занимални/; компютърна зала; библиотека; 
санитарен възел, с баня по един на всеки етаж; инвалидна баня на първия етаж.  Сградата е с 
котелно помещение и се отоплява с газьол за отопление. 
 През учебната 2015/2016 година в общежитието са били настанени общо 80 ученици, 
от тях 46 момичета и 34 момчета. Ползват се стаи за настаняване по двойки, по изключение  
по трима или самостоятелно.  

ЦПЛР-УО „Васил Димитров”-Смолян, създава и поддържа условия близки до дома на 
възпитаниците си, с приоритет – грижи за здравето и живота и за реализиране в учението на 
всеки ученик. През учебната 2015/2016 година учениците са били разпределени в 3 групи. 
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Учебно-възпитателният процес се осъществява чрез самоподготовка в занималните 
помещения под ръководството на груповия възпитател и в спалните помещения след 
разрешение на груповия възпитател. В помощ на самоподготовката на учениците е 
компютърната зала и библиотеката. 

Педагогическият персонал  води  диалог между ученик - училище – родители, с цел 
постигане на по-голяма успеваемост на учениците. Извън самоподготовката на учениците се 
провеждат занимания по интереси. Консултации по различни предмети от учебното 
съдържание, в съответствие с индивидуалните образователни потребности. Обща и 
допълнителна подкрепа за личностното и кариерно развитие. Подкрепа във физическата, 
психологическата и социална сфера. Консултации и допълнителна работа с ученици, на 
които българският не е майчин език. Допълнителни консултации са давани за подготовка на 
учениците за Държавни зрелостни изпити. Провеждани са срещи-разговори с родители и 
класните ръководители на учениците. Личностната подкрепа към учениците се изразява в 
разглеждане на теми от гражданското и интеркултурното образоване, консултации за 
кариерно ориентиране на учениците, насочването им към участие в клубни форми и в 
различни конкурси. Чрез беседи и външни лектори се е осъществявала превенция в борбата с 
насилието, агресията и тормоза; превенция за видовете наркотични вещества и тяхната 
зависимост; превенция по здравни теми като СПИН и болести, предавани по полов път. 
Работи се и в насока толерантност и търпимост към различните. Възпитаници на 
общежитието са участвали в спортни прояви като тенис на маса и в шахматни турнири, за 
което са наградени с грамоти и предметни награди. 

 
• НАРОДНИ ЧИТАЛИЩА – Най-предпочитани от подрастващите са творческите 

формации, художествените състави, школите и клубовете по интереси за деца и ученици към 
следните читалища:  

ОНЧ „Христо Ботев–1871” – Смолян, с 11 формации и 523 участници;   
НЧ „Орфееви гори-1870” – Смолян, с 9 формации и 175 участници;  
НЧ „Кирил Маджаров–1866”-Смолян, с 9 формации и 115 участници;  
НЧ „Балкански просветител-1871”– Смолян, с 6 формации и 45 участници.  
Следват НЧ „Христо Попконстантинов-1923” – с. Петково, НЧ „Светлина-1925” – с. 

Момчиловци, НЧ „Екзарх Стефан-1872” – с. Широка лъка, НЧ „Пробуда-1903“ - с. Стойките, 
НЧ „Искра – 1957” – с. Виево, НЧ „Съгласие – 1883” – с. Славейно.  

В посочените читалища са обхванати за занимания по интереси над 890 деца и ученици. 
 
• ЦЕНТЪР ЗА КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ – Смолян: Създаден е по проект 

BG051PO001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“. 
Утвърден е като средищно място за предоставяне на достъпни и качествени услуги за 
информиране и консултиране на учениците от средното образование и родителите, за 
сътрудничество със специалистите от образователната система, за партньорство с 
работодателите и бизнеса, с други държавни и общински органи, с неправителствени 
организации и медии.  
            Основни дейности: 

а/ информационна и консултационна работа с учениците в индивидуална и групова 
форма на работа, чрез прилагане на различни инструменти за работа, създадени по проекта, 
както следва: обучение по Програма за обучение по кариерно ориентиране; работа с 
интерактивни упражнения за кариерно ориентиране; дискусии по теми от тематични филми 
за кариерно ориентиране; изследване на интереси, ценности и нагласи на учениците чрез 
тестове; запознаване с информационните характеристики на професиите и профилите; 
запознаване с училищната мрежа на територията на областта или страната; запознаване на 
учениците с реда и условията в държавни и общински училища; 

б/ организиране и провеждане на форуми по кариерно ориентиране; 
в/ участие в общоучилищни дейности, свързани с кариерното ориентиране на 

учениците; 
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г/ участие в информационни събития на общинско и регионално равнище, свързани с 
популяризиране на кариерното ориентиране в училищното образование; 

д/ методическа работа с педагогически съветници, учители, класни ръководители; 
е/ сътрудничество с бизнеса и други външни партньори - общини, НПО, висши 

училища, медии.                                           
                 

2015 година 

 
Учениците, включени  в групова  работа през 2015 година,  са  участвали  в обучение 

по теми от Програмата  за кариерно ориентиране, в дискусии по теми от филми за кариерно 
ориентиране, в изпълнение на интерактивни  упражнения за кариерно ориентиране, в работа 
с Национален портал за кариерно ориентиране на учениците, във форуми по кариерно 
ориентиране, тренинги по кариерно ориентиране, професиографски  екскурзии  и  други. 

 
2016 година 

 
Учениците,  отчетени по индикатор „Продукт“ през 2016 година, са участвали най - 

малко  в  четири дейности по кариерно ориентиране. 
Учениците, отчетени по индикатор „Резултат“ през 2016 година са  участвали  в по 

три  индивидуални  консултации, свързани с тяхното кариерно ориентиране. 
 
 
 

Класове I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Индивидуални 
консултации 

605 

- 6 - 2 26 23 

 

132 79 51 75 109 

 

102 

Класове I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 

Индикатор  продукт  
/групова работа/ 

669 

 

 

  от I 
до 
IV 
клас  

10 

 

  от V 
до 
VII 
клас 

439 

 

 

 от   
VIII 
до X 
клас 

195 

 от  
XI 
до 
XII 
клас 

25 

 

Индикатор резултат 
/индивидуални 
консултации/ 

78 

      от V 
до 
VII 
клас 

27 

  от 
VIII 
до X 
клас   

41 

 от 
XI 
до 
XII 
клас 

10 

Други  дейности 

80 

       

55 

 

4 

 

4 

  

5 

 

12 
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• ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО“ ПРИ ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ“ – Смолян  - През учебната 2015/2016 година отделът "Закрила на 
детето" при Дирекция „Социално подпомагане – Смолян, е работил с общо 174 деца, спрямо 
които са отворени случаи и са прилагани мерки за закрила по Закона за закрила на детето. По 
отношение на 80 деца са приложени мерки за закрила в семейна среда, които се изразяват в 
съдействие, подпомагане и услуги, насочени за подкрепа на детето и семейството.  

Провеждани са консултативни дейности, отпускани са помощи по реда на чл.48 от 
ППЗЗД, осъществявано е съдействие пред различни институции и е оказвана  помощ и 
подкрепа на семейството при справяне с проблеми от различен характер, включително и на 
деца, застрашени от отпадане от училище. Децата и техните родители са насочвани за 
ползване на социални услуги в общността - Център за обществена подкрепа и Дневен център 
за деца и възрастни с увреждания, където е осъществявана с тях специализирана работа по 
направления от различни специалисти - социални работници, психолози, педагози, логопеди, 
рехабилитатори, кинезитерапевти и други. Чрез прилагане на мерки за закрила в семейна 
среда се цели да се подобрят взаимоотношенията деца - родители, както и да се подпомогне 
развитието на детето в различните му области при констатиран риск. Към 94 деца са 
приложени мерки за закрила в извън семейна среда, чрез настаняване в приемни семейства, 
семейства на близки или роднини, социални услуги от резидентен тип, специализирана 
институция. На тези деца също се предоставят консултативни услуги, както и насочване към 
други социални услуги в общността, с цел да се подкрепи цялостното развитие на детето и се 
подпомогне процеса на реинтеграция - връщане в биологичното семейство или осиновяване. 
  Децата, с които се работило, са в различна възрастова група и са в диапазона  от 0  до 
18 години.  

 
• МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 

МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ ОБЩИНА СМОЛЯН /МКБППМН/ 
     Дейността на МКБППМН включва: 

- социално-превантивна и възпитателна работа за издирване на нуждаещите се от 
помощ малолетни и непълнолетни, извършили, или за които съществува опасност да 
извършат престъпления или противообществени прояви;  

- работа с малолетни и непълнолетни, които системно бягат, не посещават учебни 
занятия и отпадат от образователната система;   

-  работа с безнадзорни, скитащи, просещи, малтретирани и проституиращи деца;  
Комисията осъществява дейността си, координирано с инспектори от Детска 

педагогическа стая към РУ – Смолян, и социалните работници от отдел „Закрила на детето” 
при Дирекция „Социално подпомагане” – Смолян. 

Към МКБППМН е създаден консултативен кабинет. Към него работят 12 обществени 
възпитатели /педагози и психолози/, разпределени по общинските и държавни училища на 
територията на общината. Всеки обществен възпитател работи със 7 до 10  малолетни и 
непълнолетни, на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН. 

Осъществени дейности през календарната 2015 година: 
-организирани са осем кампании за превантивна дейност /превенция на 

противообществени прояви, наркомании, насилие и др./, с обхванати около 300 ученици; 
- с 56 малолетни и непълнолетни лица, живеещи в криминогенна и конфликтна 

семейна среда, се е осъществила превантивна възпитателна дейност; 
- обществените възпитатели са работили общо с 97 малолетни и непълнолетни. От тях 

33 са преминали през консултативния кабинет. Психологът към Консултативния кабинет е 
работил с родители на половината от тях; 

- образувани и разгледани са 20 възпитателни дела, по отношение на 24 малолетни и 
непълнолетни лица; 

Проведени превантивни мероприятия през 2016 година: 
- разговори-дискусии с родители от детски градини. Срещите са провеждани от 

психолога на МКБППМН; 
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- посещение на Военния музей в София от деца, обучавани в Полицейска академия за 
учебната 2015/2016 година; 

- футболен турнир за ученици от общинските училища, родени през 2006-та, 2007-ма и 
2008-ма година под надслов „Не на дрогата, не на агресията”, както и областен такъв; 

- областен конкурс на тема „Живот без дрога и без агресия” с участие на ученици от 
областта /авторски песни, театрални етюди/;  

- представление на театрална постановка „АРТ” - средство за превенция в борбата с 
агресията и зависимостите, с участието на  артистите от Сатиричен театър – София, 
Владимир Карамазов, Захари Бахаров и Юлиян Вергов, съвместно с инспектори от Детска 
педагогическа стая към Районно управление „Полиция”  и ЦПЛР-ОДК – Смолян; 

- концерт под надслов „Училище под звездите”, с участието на „Марчинг  бенд“ - град 
Златица, по повод 160-тата годишнина на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – Смолян, 
организиран от ръководството на учебното заведение и училищната комисия за превенция на 
противообществените прояви на учениците, съвместно с МКБППМН към Община Смолян; 
 

• СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА – Институциите, предоставящи социални услуги 
за деца са: 

1. Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца от 3 до 12-годишна възраст - 
настанени 9 деца. 

2. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи от 13 до 18-годишна възраст - 
настанени 12 деца. 

3. Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания - настанени 7 
деца. 

4. Домашен социален патронаж  - обслужвано е 1 дете до края на м. септември 2016 год. 
5. Център за обществена подкрепа, обслужващ 26 деца от общността, в т.ч. и деца от 

ЦНСТ. От тях: за реинтеграция - 10; за социално-педагогическо консултиране за 
поведенчески проблеми - 6; за семейно консултиране и подкрепа – 3; за логопедична помощ 
и терапия - 6; подкрепа на деца, настанени при близки и роднини -1. 

6. Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ – 26. От тях: деца с трайни 
увреждания и актуално експертно решение - 18; деца с неуточнена диагноза - 3; деца без 
увреждания, ползващи почасово психологическо консултиране и логопедична терапия -5; 
деца настанени в ЦНСТДМУ - 4. 

      Социални услуги, предоставяни на потребителите в ДЦДВУ „Звънче“: дневна грижа, 
цялостно обгрижване; полудневна грижа-преди обед или след обед, според заявеното 
желание; корекционно-компенсаторна дейност; кинезитерапия; двигателна рехабилитация; 
лечебен масаж; слухово-речева рехабилитация; психологическо консултиране; социална 
рехабилитация; трудотерапия за деца, навършили 16 години и за лицата с увреждания; 
почасово предоставяне на социални услуги; работа в домашни условия. 

      От месец юни 2016 година 27 деца с увреждания са включени в проект „Подкрепа за 
независим и достоен живот на хора с увреждания от Община Смолян“, предоставящ 
социална услуга „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. 

• СПОРТНИ КЛУБОВЕ – Над 590 деца и ученици активно се занимават със спорт в 
общинските спортни клубове по плуване, волейбол, спортни танци, вдигане на тежести, ски, 
футбол, шинкиокушин, тенис, планинско колоездене. Най-голям е обхватът на ученици във 
Футболен клуб „Родопа Смолян“ към детско-юношеската школа – 163-ма, в тенис клуб 
„Смолян 2010“ – 86, в клуб по волейбол – 82-ма, в клуб по плуване - 55, в ски клуб 
„Пампорово“ – 32-ма, в клуб по вдигане на тежести - 27. 
 

• ОП „НАО и ПЛАНЕТАРИУМ“ - СМОЛЯН 
      Работа с деца и ученици от Смолян в извънучилищни форми - Планетариумът 

извършва образователни дейности с деца от предучилищна възраст от града и учащи, с 
изявени наклонности в областта на астрономията. Заниманията в кръжоците и школите са 
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безплатни. През учебната 2015/2016 година в Планетариума са функционирали 3 кръжочни 
групи - 2 в гимназиален етап и 1 в прогимназиален етап. Функционирала е и 1 школа с 
ученици от гимназиален етап. Общ брой на ангажираните ученици в тях – 20. 

Занятията в кръжочните групи се провеждат според утвърдена програма и в рамките 
на броя седмици, предвидени за съответната възрастова група. В процеса на работа 
учениците разширяват и задълбочават познанията си по астрономия и астрофизика като част 
от общия познавателен процес, който има за цел да формира мисленето на децата и 
отношението им към света около тях. Използвайки възможностите на звездната зала и 
обсерваторията към Планетариума, кръжочниците усвояват по атрактивен начин система от 
знания за звездното небе, планетите, звездите, галактиките, Вселената. Те развиват умения за 
самостоятелна работа, за търсене на научна информация в Интернет; за обработка и 
оформяне на наблюдателни данни; за представяне на получените резултати с помощта на 
компютърни програми и Интернет. Участниците в творческите школи разработват 
самостоятелни астрономически проекти, с които участват в различни национални и 
международни конкурси.  

Всяка година се организират летни наблюдателни експедиции – на територията на 
НАО «РОЖЕН» за учениците в гимназиален етап и в Планетариума – за тези от 
прогимназиален етап. Нова форма е въведена в последните три години – лятна 
астрономическа школа за начинаещи деца и възрастни от страната.  

Работа с деца от подготвителни групи в детските градини - За децата от 
подготвителните групи в детските градини в града се предлагат целогодишно детски 
програми в звездната зала и наблюдения с телескопи. Програмата е оформена в два модула – 
есенен и пролетен. Децата от подготвителните групи са най-многобройната група посетители 
от града.  

Популяризаторска и учебна работа с ученици от града и региона - През последните 
години е налице трайна тенденция в намаляване броя на учениците от Смолян и областта, 
посетили Планетариума за учебни програми. Планетариумът продължава да предлага цикъл 
от програми, в помощ на учебното съдържание по астрономия и астрофизика, но те не се 
търсят от преподавателите. Основната причина за това е намаленият брой часове по 
природните дисциплини и отпадането на по-голямата част от астрономическия материал от 
програмата по физика, особено в класовете на гимназиалния етап . Учителите нямат стимул 
да организират посещения на учебни лекции, а се предпочитат предимно популярни 
програми и то само по едно посещение годишно.   
 
                                ОБЩА ПОСЕЩАЕМОСТ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

         ОТ СМОЛЯН И ОБЛАСТТА ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА. 
 

ОБЩИНА* ОБЛАСТ** 
Ученици ОДЗ/ЦДГ Ученици ОДЗ/ЦДГ 

месец брой брой брой брой 
     

IX - - - - 
X  - 178 21 - 
XI 86 538 20 - 
XII 69 139 - - 
I - 40 - - 
II 115 26 - - 
III 111 - 17 - 
IV 60 50 38 - 
V 44 - 169 43 
VI 24 - 68 - 

всичко 509 971 333 43 
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Общият брой деца и учащи от община Смолян и областта, посетили Планетариума 
през учебната 2015/2016 година е 1856.  

Прави впечатление, че за община Смолян, почти 2 пъти повече са децата от 
подготвителните групи на детските градини, в сравнение с учениците. Особено силен е 
спадът при учениците от гимназиалния етап на обучение.   

 
Забележка: * Община = гр. Смолян + някои селища от общината – за разглеждания 

период това са: Смилян, Търън, Арда; ** Преобладават посещенията от Мадан, Златоград, 
Девин, Чепеларе. 
 

• ПРОГРАМА „РАБОТИЛНИЦА ЗА РОДИТЕЛИ” – предназначена е за родители на 
деца – от 0 до 4 години. В основата `и са залегнали съвременните разбирания за развитието 
на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и семейната среда за 
разгръщане на потенциала на детската личност. Основополагащо в нея е разбирането, че 
родителството трябва да бъде в най-добрия интерес на детето, т.е да насърчава 
положителните отношения между възрастни и деца, които да допринасят за развитието, 
както на детето, така и на родителя. Програмата има за цел да предостави на родителите 
знания, умения и нагласи,  укрепващи техния капацитет да се справят с изискванията на 
средата и да отговорят на нуждите на детето в интелектуално, социално, емоционално и 
физическо отношение.  

    Програмата използва методите на групова работа. Същата се състои от 14 тематично и 
концептуално свързани семинари с обща продължителност от 28 часа, които се водят от 
специално подготвен екип от специалисти (психолози, социални работници или педагози) с 
активното участие на родителите. По време на семинарите родителите имат възможност да 
общуват с други родители, да обменят опит и мисли, както и да научават повече за 
особеностите на развитието и потребностите на детето в периода на ранното детство.  
Семинарите са подробно разписани и включват кратки лекции, образователни филмчета, 
презентации, дискусии и работа в малки групи. Всеки семинар е продължителност 2 часа и се 
провежда веднъж седмично, в удобно за родителите време. Един цикъл от 14 семинара се 
провежда с една група родители, като по този начин се подпомага изграждането на 
пространство на доверие и общност, в която родители се чувстват свободни да споделят и 
обсъждат своя опит и мисли. В периода от 12.10.2015 година до 17.06.2016 година в 
Програмата са участвали 19 родители. 

 
• ПООЩРЯВАНЕ С МОРАЛНИ И МАТЕРИАЛНИ НАГРАДИ – стимулирането на 

децата и учениците с морални и материални награди е част от общинската политика в 
сферата на предучилищното и училищното образование. Община Смолян ежегодно обявява 
и осигурява три ученически стипендии, в размер на 450.00 лева всяка, на името на 
заслужилите учители Димитър Велков, Иван Маринков и Ангел Кирянов.  

По чл.10 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби през последната учебна година от Кмета на Община Смолян, чрез 
Министерство на културата и министерство на образованието и науката е предоставена 
закрила с отпускане на 12-месечна стипендия, в размер на 135.00 лева, на трима ученици от 
ПГПЧЕ „Иван Вазов”-Смолян и СУ „Отец Паисий”-Смолян.  

Награждаването с грамоти, купи и предметни награди на деца и ученици е част от 
заключителния етап на спортните прояви с тях, организирани по инициатива на Община 
Смолян.  

За кръгли годишнини и юбилеи на общинските детски градини и училища и на 
местните професионални гимназии Община Смолян предоставя парични средства, като 
награда и за подпомагане отбелязването на посочените събития. Учебните заведения 
получават материална  подкрепа от Общината и при участие на техни възпитаници в 
национални състезания, олимпиади, семинари и ученически форуми.  
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• РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА 
ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ /РЦПППО/  -  СМОЛЯН 
 

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

През 2015 година в страната се извършиха сериозни законодателни промени чрез 
приемането на Закон за предучилищното и училищното образование, които в едно с 
образователните стандарти следва да гарантира еднакъв достъп до образование и включване 
на всички деца в националната образователна система. Сега са необходими по-нататъшни 
усилия за практическото приложение на политиката, в съответствие с българските 
образователни и културни традиции, както и с икономическите и социалните условия.  

Налице са предпоставки за разработване на политики и модели за работа на ниво 
община, които да гарантират достъпа до качествено образование, както и условията за 
личностно развитие на всяко дете/ученик.  

Разработването на местните политики по отношение на приобщаващото образование 
следва да се основават на следните принципи: 

 
• Единна местна политика за осигуряване на правото на предучилищно и училищно 

образование за всяко дете / всеки ученик; 

• Ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 
възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага 
усвоените компетентности на практика; 

• Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 
ученик; 

• Равнопоставеност и недопускане на дискриминация в процеса на предучилищното и 
училищното образование; 

• Запазване и развитие на българската образователна традиция; 

• Хуманизъм и толерантност; 

• Съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език; 

• Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 
образователния процес, въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от 
иновациите; 

• Ангажираност на детските градини, училищата, центровете за подкрепа за 
личностното развитие, родителите, неправителствените организации, общината и другите 
заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието. 

1. Подкрепяща среда 

      РЦПППО – Смолян, е създал ресурсни кабинети в детските градини и училищата, 
където се обучават децата и учениците със специални образователни потребности /СОП/. 
Това се оказа добра практика, защото децата получават ресурсно подпомагане и 
специализирана подкрепа в общообразователната среда. По този начин се осигурява пълно 
уплътняване на работното време на специалистите за пряка работа с децата, и се създава 
предпоставка за нормално протичане на процесите по приобщаване на децата/учениците със 
СОП в общообразователната среда.  
 Практиката показва, че в детските градини интеграцията на децата със специални 
образователни потребности се реализира по – успешно, когато се осъществява в самата 
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група, съвместно с всички останали деца. Поради тази причина ресурсният учител и 
останалите специалисти работят заедно с детския учител, с цел социална адаптация в 
детската общност.  

 
 В РЦПППО – Смолян има оборудвани 6 кабинета: 

• Два ресурсни кабинета, в които работят ресурсните групи от ученици със СОП 
от СПГТС ”Н. Й. Вапцаров”; 

• Методичен кабинет, в който се извършват консултации и срещи с родители и 
учители; 

• Консултативен кабинет, в който работи Регионален екип за личностно развитие 
на децата и учениците със специални образователни потребности, създаден на 
основание чл.190 от ЗПУО; 

• Кабинет полезни умения; 
• Зала за рехабилитация и кинезитерапия; 

Останалите специализирани ресурсни кабинети са разкрити в училищата и детските 
градини, в които се осъществява приобщаващо образование на деца и ученици със СОП, 
както следва: 

• СУ „Св.св.Кирил и Методий” –  гр.Смолян – 6 ресурсни кабинети; 
• ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” –  гр. Смолян – 4 ресурсни кабинети; 
• ОУ „Стою Шишков” - гр. Смолян – 4 ресурсни кабинети; 

• ОУ „Иван Вазов” -  гр. Смолян – 2 ресурсни кабинета; 
• СУ ”Отец Паисий”  - гр.Смолян – 4 ресурсни кабинета; 

• ОУ „Св. св. Кирил и Методий” - с. Смилян – 1 ресурсен кабинет; 
• ОУ „Н. Й. Вапцаров”  - с. Широка лъка – 1 ресурсен кабинет; 
• ОУ „Стою Шишков”  - с. Търън – 1 ресурсен кабинет; 

• ОУ „Св. св. Кирил и Методий”  - с. Момчиловци – 1 ресурсен кабинет; 
• ДГ „Радост” - гр. Смолян – 2 ресурсни кабинета; 

• ДГ ”Славейче”  - гр.Смолян – 1 ресурсен кабинет; 
• ДГ  ”Веселушко” - гр. Смолян – 1 ресурсен кабинет; 

• ДГ „Слънце”- гр. Смолян – 1 ресурсен кабинет; 
• ДГ „Детелина” -  гр. Смолян  -1 ресурсен кабинет; 
• ДГ ”Буратино” - гр.Смолян – 1 ресурсен кабинет; 

• ДГ ”Синчец” - гр. Смолян  -1 ресурсен кабинет; 
• ДГ ”Зорница” - гр. Смолян  -1 ресурсен кабинет; 

• ДГ „Изворче”  - с. Момчиловци – 1 ресурсен кабинет 
• ПГТТ ”Христо Ботев” - гр. Смолян – 2 ресурсни кабинета.  

                                  
ОБЩО: 42 специализирани ресурсни кабинета на територията на община Смолян. 
 
Всеки ресурсен кабинет е ремонтиран и оборудван с достатъчно учебни и дидактически 

материали, помагала и пособия, които се допълват в началото на всяка нова учебна година в 
зависимост от броя и състава на групата, с която се работи в него. В по-голямата си част 
кабинетите са осигурени с технически средства и аудиотехника за подпомагане на 
образователно-възпитателния процес.  

За слепите деца е осигурен учител – специалист, помощни средства и необходимите 
помагала. Осигуряват се комплекти брайлирани учебници за съответния клас.  
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2. Кадрова осигуреност 
Обхващането на децата и учениците със специални образователни потребности е 

според конкретните им нужди и с тях работят следните специалисти: 
 
 

Вид специалисти Брой специалисти в РЦ 
Ресурсни учители 29 
Психолози 6 
Логопеди 8 
Рехабилитатор на слуха и говора 1 
Учител на деца с нарушено зрение 1 
Кинезитерапевт 1 
Учител спортни дейности 1 
Трудотерапевт 1 
  

ОБЩО:                        48 

 
Специалистите са назначени от РЦПППО – Смолян, и по проект ”Подкрепа за равен 

достъп и личностно развитие”, изпълняван от МОН и финансиран по оперативна програма 
”Наука и образование за интелигентен растеж”. 

Специалистите са разпределени в 11 детски градини и 12 училища.   
 

3. Анализ на резултатите от дейността на специалистите в РЦПППО -Смолян 

 
Анализ на дейността на ресурсните учители 

Изготвени са всички необходими документи за обучението, възпитанието, 
корекционно-терапевтичната работа и личностното развитие на децата и учениците със 
специални образователни потребности при спазване на разпоредбите на ЗПУО.  

Ресурсните учители адаптират учебното съдържание според възможностите на всяко 
дете/ученик, изготвят работни листове и дидактични материали. Съвместно с учителите от 
детските градини и училищата определят обема учебно съдържание, в зависимост от 
потенциалните способности на конкретното дете/ученик. Работата е насочена към 
практическо приложение на усвоените знания в реални житейски ситуации, с цел 
осигуряване на успешна реализация и самостоятелно функциониране. 

Практика в дейността на РЦПППО  – Смолян, е дейностите с децата и учениците със 
специални образователни потребности да не се отделят от общите дейности на детските 
градини и училища. В хода на учебната година те са включени във всички прояви, 
реализирани по плана на съответната детска градина или училище. При организиране на 
мероприятия на РЦПППО – Смолян, те присъстват заедно със свои съученици и приятели. 
Родителите са неотменна част от всички събития и празници като партньори и подкрепа. 

       
Анализ на дейността на логопедите 

Диагностиката  на комуникативните нарушения е процес на изследване /събиране на 
данни най-вече за говорния и езиков статус, чрез които се достига до цялостната оценка на 
конкретно дете/ученик със СОП. Крайната цел е достигане до адекватна логопедична 
диагноза, която от своя страна очертава пътя на последващата логопедична терапия, 
съобразно данните за състоянието на субекта и неговите компенсаторни възможности. Най-
добрата възраст за идентифициране на комуникативните нарушения е предучилищната и 
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начално-училищната възраст – когато нарушенията все още не са се превърнали в устойчиви 
стереотипи и патология. 

В практиката си логопедите от РЦ – Смолян извършват интензивно логопедично 
изследване. Това е продължително изследване на речта, с което се разкриват симптомите и 
етиологията на комуникативните нарушения.  Те се подлагат на диагностична оценка и по-
нататък се очертават насоките на речевата терапия. Представлява същинска речева 
диагностика и се прилага ежедневно в логопедичната практика. Протича в няколко етапа: 

• Първи етап – обща ориентация в речевия статус. Включва наблюдение над 
комуникативното поведение, регистриране на грубите отклонения от нормата и събиране на 
анамнестични данни. Въз основа на това се достига до първоначална хипотеза за формата на 
комуникативното нарушение. 

• Втори етап – събиране на подробна информация за речевия статус и други 
особености на детето с нарушена реч. Използват се специални тестови методи и процедури 
за разкриване на езиковата/говорната патология в нейната специфика и индивидуално 
проявление. 

• Трети етап – диагностично изследване. Събраните данни се сумират, подлагат 
се на оценка и интерпретация. В зависимост от симптомите на речевата патология и 
конфигурациите, които те образуват, се формулира диагнозата, т.е определя се вида на 
синдрома. 

 У нас липсват стандартизирани тестове за измерване на нарушенията на речта. 
Отсъства научна методология за количествена и качествена интерпретация на данните за 
състоянието на речта, общоприета номенклатура на речевите нарушения и единна 
терминология за означаване на диагностичната находка. И занапред се очаква логопедичната 
диагностика да се извършва с  нестандартизиран инструментариум, но този факт не влияе 
върху нейната достоверност. Защото, чрез доброто познаване на симптомите на речевата 
патология и комбинациите им в рамките на отделните синдроми може да се постави диагноза 
на нарушението на принципа регистриране и включване/изключване на симптомите в 
съответната конфигурация. 

Координацията в дейността с класни ръководители, учители, родители и запознаването 
им със спецификата на говорното нарушение при всеки конкретен случай способства за 
установяване на единство, системност и последователност в корекционната дейност. В 
часовете за логопедична консултация и работа с родители e извършeна консултативно-
диагностична дейност и са дадени подробни указания за всеки конкретен  случай, съобразно 
вида и степента на комуникативното нарушение. 

Пълноценното обхващане на по-голям брой деца и ученици със СОП за логопедична 
корекционно-терапевтична работа е насочено към стимулиране на психомоторното, 
когнитивното и езиково-говорното развитие. С децата и учениците се работи в зависимост от 
диагнозата, индивидуално или групово в ресурсните кабинети. 

 
Анализ на дейността на рехабилитатора на слуха и говора 

В обучението на глухите и слабочуващи деца се прилага слухово-орален подход, като 
се цели преодоляване на комуникативните нарушения чрез адекватно използване на устния 
език. Основна цел в рехабилитационната работата е да се стимулира комуникативното 
развитие, да се помогне на децата с увреден слух да развият реч - максимално разбираема за 
околните, както и да формират специфични умения за отчитане и разбиране речта на 
събеседника, въпреки слуховия дефицит.   
      Основни акценти в слухово-речевата работа са: 

• Формиране на навици за максимално използване на остатъчния слух за 
нуждите на комуникацията и общото развитие на детето; 

• Работа над слуховото възприятие, за формиране на слухови представи; 
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• Формиране на способност за подражание, като основен механизъм за 
овладяване на речта и правилното произношение; 

• Постигане на слухов самоконтрол над собствената реч; 

• Развиване на умения за мултисензорно възприемане и разбиране на устната 
реч; 

• Развиване на четивни и писмени умения. Запознаване с дактилна азбука, като 
помощно средство. Развиване на кинестетични умения. 

Анализ на дейността на учителя на деца с нарушено зрение 

За учениците с нарушено зрение е назначен педагог за подпомагане на зрително 
затруднени деца. Работата с тях започва с оценяване на функционалното им зрение и текущо 
равнище, след което са изготвени карти за индивидуалната работа с всеки ученик. Учениците 
се обучават по специални програми за деца с нарушено зрение – ориентиране и мобилност, 
полезни умения и зрително подпомагане. За незрящите ученици в групата е заложено и 
обучение по брайлово писмо. Всички ученици са социализирани и адаптирани в групата, 
посещават редовно часовете и постигнатите резултати са много добри. 

 
Анализ на дейността на психолозите 

Професионалната реализация на психолозите в РЦПППО – Смолян, е свързана с 
диагностициране, консултиране, терапии за корекция и компенсация. 

Дейността започва с прецизна диагностика на когнитивните процеси и интелектуално 
развитие на децата и учениците със СОП. След обработка на резултатите се попълват 
психологични карти и индивидуални образователни програми, съобразени с индивидуалните 
възможности, потенциали и ресурси. С цел прилагане на единен подход от всички 
психолози, ориентиран към всяко дете е въведено ползването на карта за оценка на 
психологическото развитие на дедето/ученика. Това гарантира използването на единен 
инструментариум, както от методики така и от тестове за оценка. 

В резултат от задълбочената работа на психолозите се отчита мотивация и интерес у 
учениците за учебна дейност, подобряване процеса на общуване между ученици и учители. 
Активно е участието на децата и учениците със СОП в живота и дейността  на съответната 
група/клас, което  доведе до придобиване на самочувствие  на по-знаещи и можещи. 

Всички психолози са членове на Консултативни комисии за изготвяне на социални 
оценки на лица с увреждания по общини към съответните Дирекции «СП». 

              
4. Информация за обучението на децата и учениците със СОП – анализ и оценка.  
 
Към 25.10.2016 година специалистите от РЦПППО – Смолян, подпомагат  347 деца и 

ученици със СОП в следните училища и детски градини на територията на община Смолян: 
 

Община Населено място Наименование на 
училището/детската градина  

Брой деца/ 
ученици 

СМОЛЯН 

гр. Смолян СУ „Св. св. Кирил и Методий” 57 

гр. Смолян ОУ „Проф.д-р Асен Златаров” 24 

гр. Смолян ОУ „Стою Шишков” 36 

гр. Смолян ОУ „Юрий Гагарин” 28 

гр. Смолян ОУ „Иван Вазов” 21 

гр. Смолян СПГТС „Н. Й. Вапцаров” 11 
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гр. Смолян ПГ за приложни изкуства 4 

гр. Смолян ПГИ „Карл Маркс” 1 

гр. Смолян ПГТТ „Христо Ботев” 29 

гр. Смолян ДГ „Зорница” 8 

гр.Смолян ДГ „Славейче” 4 

гр. Смолян ДГ „Радост” 18 

гр. Смолян ДГ „Веселушко” 10 

гр. Смолян ДГ „Родопчанче” 10 

гр.  Смолян ДГ „Слънце” 7 

гр.Смолян ДГ „Буратино” 4 

гр.Смолян ДЦ „Звънче” 1 

с. Момчиловци ДГ „Изворче” 11 

с. Момчиловци ОУ „Св. св. Кирил и Методий” 9 

с. Смилян ОУ „Св. св. Кирил и Методий” 29 

с. Търън ДГ „Русалка” 1 

с. Търън  ОУ „Стою Шишков” 5 

с. Широка лъка ОУ „Н.Й.Вапцаров” 8 

 
По видове нарушения и увреждания разпределението на децата и учениците със 

специални образователни потребности е както следва: 
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Смолян 51 10 0 159 5 6 7 2 67 13 2 2 8 1 0 0 9 1 3 1 347 
 

По пол статистиката за деца и ученици със специални образователни потребности е 
следната: 
 

 Община Момчета Момичета Общо 
Смолян 232 115 347 
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 По групи и класове броят на децата и учениците със специални образователни 
потребности е както следва: 

 
5. Анализ на дейността на екипите за подпомагане на обучението и възпитанието 

на деца и ученици със СОП в училищата и детските градини: 
 

Във всички училища и детски градини на територията на община Смолян, в които се 
обучават деца и ученици със СОП, има сформирани екипи за личностно развитие, на 
основание чл.188 от Закона за предучилищното и училищно образование. Между 
специалистите на РЦПППО–Смолян, и учителите от детските градини и училища на 
територията на община Смолян е изградена добра система на комуникация, координация и 
сътрудничество. Това се дължи на факта, че основният педагогически персонал на Центъра е 
относително постоянен и е подбран да е от самото населено място. Това позволява по-добро 
познаване на спецификата на района и успешното вграждане в училищните екипи. Фактът, 
че едни и същи специалисти от РЦПППО – Смолян, работят в едни и същи училища и детски 
градини, с едни и същи деца/ученици със СОП създава предпоставка за по–добро 
сътрудничество между специалисти, учители и родители.   

 
6. Взаимодействие и партньорство с институции и организации за осъществяване 

на интегрираното обучение. 
 

Изградени са междуинституционални връзки с РУО – Смолян, детски градини, 
училища, центрове за подкрепа за личностното развитие, с отдел „Закрила на детето” при 
Дирекция „Социално подпомагане”-Смолян, Районна здравна инспекция, ТЕЛК – общи 
заболявания към МБАЛ – Смолян, НПО на територията на община Смолян. РЦПППО – 
Смолян, е изградил  система на добра комуникация и взаимодействия в работата си с всички 
институции. Изградена е система на обмен на информация между отделите за „Закрила на 
детето” и ТЕЛК за общи заболявания към МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” – Смолян.  
 

V. ИНСТИТУЦИИ, ПРЕДЛАГАЩИ ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА 
ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗПУО 

  
 Определянето на общинските институции, които предлагат дейности и форми за обща 
и/или допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, следва да се 
извърши съобразно разпоредбата на чл.178, ал.1 и чл.187, ал.1 от ЗПУО.   
  

Съгласно чл.178, ал.1 от ЗПУО общата подкрепа за личностно развитие 
включва:  

1.  екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;  
2.  допълнителна работа по учебни предмети при условията на ЗПУО;  
3.  допълнителни модули за деца, които не владеят български език;  
4. допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове;  
5.  консултации по учебни предмети;  
6.  кариерно ориентиране на учениците;  
7.  занимания по интереси;  
8.  библиотечно-информационно обслужване; 

Община 

Детска 
градина 

1-3 
група 

ПГ I II III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  ОБЩО 

Смолян 50 35 16 23 29 34 35 28 21 28 17 17 6 8 347 
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9.   грижа за здравето;  
10. осигуряване на общежитие;  
11. поощряване с морални и материални награди;  
12. дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;  
13. ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 
14. логопедична работа. 
 
Съгласно чл.187, ал.1 от ЗПУО допълнителната подкрепа за личностно развитие 

включва:  
 
1.   работа с дете и ученик по конкретен случай;  
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 
увреждания; 

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методика и 
специалисти;  

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 
сензорни увреждания;  

5.  ресурсно подпомагане.  
 

 Във връзка с горепосочените дейности и обобщената информация по т.I от настоящия 
анализ, институциите в предучилищното и училищното образование, местните органи и 
структури на територията на Община Смолян, с капацитет за предоставяне на обща 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците са, както следва:  
 

-  Детските градини и училищата;  
-  ЦПЛР-ОДК-Смолян;  
-  ЦПЛР-УО „Васил Димитров“- Смолян;  
-  Център за кариерно ориентиране – Смолян;  
-  Община Смолян; 
-  Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян;  
- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните към Община Смолян /МКБППМН/;  
 - Спортните клубове;  
 - ОП „НАО с Планетариум“- Смолян;  
 - Програма „Работилница за родители”;  
 - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ 

- Смолян;    
 
С оглед на изискванията за допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците, същата следва се предоставя от:  
 
- Детски градини и училища;  
- Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян; 
- Община Смолян; 

            - Институциите, осигуряващи социални услуги за деца на територията на общината;  
         - Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ 
- Смолян;    
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      VI. АКТУАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО 
            РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА СМОЛЯН 

 
  Дейностите и данните, посочени от институциите и органите по т.IV от анализа, 
обхващат периода на учебната 2015/2016 година и началото на настоящата учебна 2016/2017 
година, с цел получаване на актуална информация за нагласите на подрастващите и за 
необходимата подкрепа за личностното им развитие. Повечето от посочените дейности 
продължават да се реализират от институциите с деца и ученици към настоящия момент.  
 

Актуални потребности от обща покрепа за личностно развитие. 
 

  По обхват на подрастващите и разнообразие на дейностите заниманията по интереси 
в творчески формации, клубове, курсове за изучаване на чужди езици, в спортни и други 
извънкласни и извънучилищни форми, организирани от детските градини, училищата, 
ЦПЛР-ОДК – Смолян, народните читалища и ОП „НАО и Планетариум”- Смолян, са 
водещи. В тях децата и учениците намират естествено средище за оползотворяване на 
свободното време, място за обществена изява на творческите заложби, на способностите в 
сферата на съвременните технологии, науката и в различните видове спорт. 
 Целесъобразна форма за подкрепа на лидерските качества на учениците, за 
изграждане и изразяване на гражданската им позиция по обществено значими въпроси, 
засягащи техните права, задължения и интереси, са училищните ученически съвети и 
Общинският ученически съвет.  
 Допълнителна възможност за обща подкрепа е стартиралият от учебната 2016/2017 
година проект „Твоят час” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж”. Проектът осигурява възможност за развитие на способностите на учениците и 
повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 
умения и компетентности. 
 Съществена значимост придобива работата с деца, които не владеят български език, 
която съгласно ЗПУО трябва да се осъществява в детските заведения. Особено важна е тя за 
детските градини, в чиито райони има големи групи деца от ромската общност. На 
територията на Община Смолян това са ДГ „Веселушко” – Смолян, ДГ „Радост” – Смолян, и 
ДГ „Дъга” – с. Смилян.   
 Кариерното ориентиране и библиотечно-информационното имат важна функция в 
развитието на младите хора в общината. Навременната образователна и професионална 
ориентация на учениците, информационният книжен и електронен масив на училищните 
библиотеки, както и на Интернет следва да се използват все по-активно. Придобиването на 
познания за специалности и професии, значими за икономиката на общината, региона и 
страната, са от изключителна важност за възстановяване интереса на учащите към 
професионалното образование и за развитие на местния бизнес. 
  Спортът е сред основните приоритети на общинската политика. Организираният 
клубен спорт е сред най-предпочитаните занимания на подрастващите от всички възрастови 
групи. В посочените по-горе видове спорт са включени около 600 деца и ученици. На тяхно 
разположение са двата стадиона в областния град, новата многофункционална спортна 
площадка в района на стадион „Смолян”, спортната зала, обновеният плувен басейн, тенис 
кортовете,  училищните физкултурни салони и дворове, спортните и детските площадки в 
град Смолян и в селата.  
 Упражняването на различни видове спорт е важно за здравословния начин на живот 
на подрастващите. Грижата за здравето на децата и учениците в сферата на общинското 
образование е поверена на общо 40 медицински лица. В училищната мрежа на общината 
функционират 9 здравни кабинета, снабдени с необходимото медицинско оборудване и 
лекарствени средства.  
  Превенцията на насилието и преодоляването на проблемното поведение става все по-
необходима за учениците. В този специфичен процес на подкрепа съществени функции имат 
МКПППМН към Община Смолян и Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално  
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подпомагане – Смолян. Въпреки, че в сравнение с други общини и региони в страната, 
детската престъпност и проблемното поведение сред подрастващите в община Смолян са 
значително по-ниски, мерките за максималното им ограничаване са необходими за пресичане 
на отпадането от системата на образованието, както и за повишаване на родителската 
отговорност и контрол над децата.  
  Подкрепата за осигуряване на подходящи битови условия за живот и самоподготовка 
за ученици от други населени места, обучаващи се в учебните заведения в град Смолян, се 
предоставя от ЦПЛР-Ученическо общежитие „Васил Димитров“ – Смолян. През настоящата 
учебна 2016/2017 година в общежитието са настанени общо 72 ученици, от които 41 
момичета и 31 момчета. Същите са разпределени в три групи. Екипът на общежитието  
полага усилия за създаване и поддържане на битови условия близки до домашните, с основен 
приоритет – грижи за здравето и живота на учениците и за успешна реализация на всеки от 
тях в процеса на училищното образование. 
  Поощряването на децата и учениците с морални и материални награди за постигнати 
високи резултати в образователния процес, в олимпиади, конкурси, състезания други 
представителни прояви, продължава да се утвърждава като ефективна форма за стимулиране 
на подрастващите. От учебната 2016/2017 година от Постоянната комисия по социални 
дейности и здравеопазване, образование, култура, вероизповеданията, младежта и спорта 
към Общински съвет – Смолян, са предприети действия за актуализиране и разширяване на 
критериите за отпускане на общински ученически стипендии на името на заслужилите 
учители Димитър Велков, Иван Маринков и Ангел Кирянов, с цел повече възпитаници на 
учебните заведения да получат възможност за номиниране и удостояване с тях. 
   Ранното оценяване на потребностите на децата и учениците, превенцията на 
обучителните им затруднения и логопедичната работа с тях е поверена на екипите за 
подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, в координация със 
специалистите от РЦПППО-Смолян. Екипите работят целогодишно по график, приет с 
решение на педагогическия съвет и утвърден от директора на детската градина и училището. 

 
Актуални потребности от допълнителна подкрепа за личностно развитие 

 
Съгласно чл.187, ал.2 от ЗПУО допълнителната подкрепа за личностното развитие се 

предоставя на: 
1. Деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/; 
2. Деца и ученици в риск; 
3. Деца и ученици с изявени дарби; 
4. Деца и ученици с хронични заболявания. 

 
Допълнителната подкрепа се осъществява в съответствие с разпоредбата на ЗПУО и с 

изискванията на Наредбата за приобщаващо образование. Водещи органи и институции за 
практическата реализация на допълнителната подкрепа са екипите за подкрепа за личностно 
развитие в  детските градини и училищата и специалистите от РЦПППО-Смолян.  
 

Основни задължения на екипа за подкрепа за личностно развитие:  
 

1. Идентифицира силните страни на детето/ученика, затрудненията, свързани с 
развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 

2. Извършва оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика; 
3. Изготвя и реализира план за подкрепа; 
4. Извършва наблюдение и оценка на развитието на детето/ученика; 
5. Осигурява необходимия инструментариум за извършване на оценката на детето/ 

ученика и определя процедурата и методиката за оценката; 
6. Проучва информация и документи на детето/ученика, включително от изследвания и 

консултации при наличие на такива и извършва наблюдение на детето и ученика във връзка с 
провеждането на оценката; 
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7. Всеки член на екипа извършва индивидуално оценка на потребностите на детето/ 
ученика и попълва съответната част от общия протокол за оценка. Екипът обсъжда 
проведената оценка и наблюдение на всеки член от екипа, формулира обща оценка на 
индивидуалните потребности в протокола и изготвя писмен доклад за извършената от него 
оценка, който представя на председателя на екипа в тридневен срок от извършването на 
оценката;  

8. Предлага чрез директора на детската градина/училището на Регионалния екип за 
подкрепа за личностно развитие – Смолян, да одобри или да не одобри предоставянето на 
допълнителната подкрепа за личностно развитие; 

9. Определя вида, начините и формите на обучение на детето/ученика на основата на 
оценката на индивидуалните образователни потребности; 

10. Разработва, съобразно индивидуалните потребности на детето/ученика, и координира 
изпълнението на план за тяхната подкрепа, в който се посочват целите, задачите, видът и 
продължителността на допълнителната подкрепа за личностно развитие, обучението по 
образователни направления. Планът се съхранява в личното образователно дело на детето/  
ученика и е неразделна част от документите на училището; 

11. Проследява динамиката в развитието на детето/ученика на всеки три месеца от 
учебното време през съответната учебна година и при необходимост внася промени в плана 
за подкрепа със съгласието на всички членове на екипа и информираното писмено съгласие 
на родителя/настойника. 

12. До един месец от извършването на оценката, при необходимост разработва 
индивидуален учебен план и индивидуални учебни програми по един или повече учебни 
предмети за ученик със СОП или за ученик с изявени дарби, когато такива са необходими за 
съответната учебна година, с информираното писмено съгласие на настойника/родителя.  

13. Проследява периодично развитието на ученика и изпълнението на индивидуалните 
учебни програми; 

14. Извършва консултативна дейност с ученика, с неговите родители/настойници, с 
учителите, свързана с изпълнението на плана за подкрепа и на индивидуалните учебни 
програми. 

15. Извършва консултативни дейности с учениците в паралелката, в която се обучава 
ученикът със специални образователни потребности; 

16. Провежда екипни срещи заедно с учителите и другите педагогически специалисти в 
училището; 

17. Координира дейностите по допълнителната подкрепа с учителите и 
родителите/настойниците; 

18. Комуникира със социалния работник, водещ на случая Отдел „Закрила на детето“ в 
случай, че по време на оценката е заложена работа със социален работник. 

19. Комуникира със съответните специалисти от здравни заведения и услуги в общността 
в случай, че по време на оценката е установено хронично заболяване; 

20. Предлага на директора на училището, учители за консултанти на ученика със СОП 
при провеждане на НВО и ДЗИ; 

21. Изготвя доклади до директора на детската градина или училището в края на месец 
януари и в края на учебната година, съдържащи характеристика на развитието на ученика, 
постигнатите цели и постигнатите резултати от обучението, специалните педагогически 
средства и методи, приложени за постигане на поставените цели, оценка на развитието на 
ученика.  

Допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян 
оказват общо 48 специалисти на РЦПППО-Смолян, в т. ч. ресурсни учители, психолози, 
логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учител на деца с нарушено зрение, 
кинезитерапевт, учител спортни дейности и трудотерапевт. 

Към 25.10.2016 година специалистите от РЦПППО-Смолян, подпомагат 347 деца и 
ученици със СОП в община Смолян. През учебната 2016/2017 година 135 деца и ученици от 
общината са обхванати от РЦПППО-Смолян за работа в 8 логопедични групи. 

 Подкрепа на децата в риск се осъществява чрез участие на Община Смолян с 
представител в координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца,  
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жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция. Координиращ 
орган в тази подкрепа е Отделът „Закрила на детето“ при Дирекция „СП“-Смолян. 
Представителят на общината се отзовава своевременно при вземане на решение за всеки 
конкретен случай. 

  През учебната 2016/2017 година спрямо децата и учениците с изявени дарби стриктно се 
прилагат разпоредбите на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби и на ПМС №68/3103.2016 година за приемане на Програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища. В помощ на Кмета на 
Община Смолян, като орган, предоставящ закрила на посочените деца, е назначена общинска 
експертно-консултативна комисия, оправомощена да разглежда и да се произнася по всеки 
конкретен случай на искане за предоставяне на закрила. 

   Към момента институциите на територията на Община Смолян, предоставящи социални 
услуги за деца са Центърът за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца от 3 до 12-годишна 
възраст; Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи от 13 до 18-годишна 
възраст; Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания; Центърът за 
обществена подкрепа; Дневният център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ и 
Домашен социален патронаж.  

   Посочените институции оказват подкрепа за развитие на общо 86 подрастващи. 27 от 
тях са включени в проекта „Подкрепа за независим и достоен живот на хора с увреждания от 
Община Смолян“. За децата и учениците, ползващи услугите на социалните институции се 
грижи персонал от общо 53-ма души. 

   През календарната 2017 година в Програмата „Работилница за родители“ се очаква да 
бъдат включени представители на 10 семейства с деца от 0 до 4 години. 

 
VII. ОСНОВНИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА 

 
  1. В Община Смолян са налице институции, органи и структури, които имат 

необходимия капацитет и кадрови ресурс за осъществяване на обща и допълнителна 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в общината, както следва: 

 
ОБЩА ПОДКРЕПА 

 
- Детските градини и училищата осигуряват екипна работа между учителите и другите 

педагогически специалисти; 
- Детските градини провеждат допълнителни модули за деца, които не владеят български 

език; 
- Училищата предоставят: допълнително обучение по учебни предмети при условията на 

ЗПУО; допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните 
учебни часове; консултации по учебни предмети; библиотечно-информационно обслужване;  
извършват дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 
занимания по интереси; 

- Центърът за кариерно ориентиране - Смолян, осигурява кариерно ориентиране на 
учениците от община Смолян; 

- ЦПЛР – ОДК – Смолян, народните читалища, спортните клубове и ОП „НАО и 
Планетариум”  - Смолян, осигуряват занимания по интереси;  

- ЦПЛР – УО „Васил Димитров“ – Смолян, предоставя възможности за настаняване, 
самоподготовка и възпитание за ученици от други населени места, обучаващи се в град 
Смолян; 

-  Здравните кабинети в учебните заведения и медицинският персонал в детските градини 
и училищата осигуряват грижи за здравето на децата и учениците; 

- Община Смолян чрез МКБППМН извършва дейности по превенция на насилието и 
преодоляване на проблемното поведение; осигурява морални и материални награди за деца и 
ученици за постижения в процеса на предучилищното и училищното образование, в спорта, в 
конкурси, в състезания и олимпиади; осигурява занимания по интереси; организира 
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инициативи с възпитателен характер и международен младежки обмен; осигурява 
консултиране и партньорство на детските градини и училищата по програми и проекти; 
съдейства за организиране на безплатни подготвителни курсове по математика за 
седмокласници и дванадесетокласници; осигурява логистична подкрепа на учебните 
заведения за отбелязване на училищни тържества и чествания; 

- Чрез екипите за подкрепа на личностното развитие детските градини и училищата 
провеждат ранно оценяване, превенция на обучителните затруднения и логопедична работа с 
децата и учениците. 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА 

 
-    Детските градини и училищата осигуряват работа по конкретен случай; 
-   РЦПППО - Смолян, съдейства в работата с децата и учениците със СОП за психо-

социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, 
рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; достъпна 
архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, 
специализирано оборудване, дидактически материали, методика и специалисти; обучение по 
специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания; ресурсно 
подпомагане.  

-   Институциите, предоставящи социални услуги за деца, обхващат потребностите на 
всички нуждаещи се деца и ученици от Община Смолян;  

-   Община Смолян, чрез Обществения съвет по наркотични вещества с превантивно-
информационен център, осигурява допълнителна подкрепа за ограничаване и преодоляване 
на зависимостта от наркотични вещества сред подрастващите; 

      -   Чрез координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца 
жертви или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, Община 
Смолян и Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян, 
оказват своевременна закрила и подкрепа на подрастващите; 

 -   На децата и учениците с изявени дарби ежегодно се осигурява подкрепа от Община 
Смолян, чрез отпускане на общински ученически стипендии и прилагане разпоредбите на 
Наредбата за условията и реда осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с 
ПМС№298/17.12.2003 г.  

 2. Институциите, органите и структурите разполагат с подходяща материална база и 
подкрепяща среда за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците. 

 3. Заниманията по интереси са водещи сред потребностите от обща подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян. Във връзка с това ЦПЛР – 
ОДК – Смолян, следва да разшири дейността си с актуални извънучилищни форми, без да 
дублира тези, организирани за децата от подготвителните групи в детските градини и за 
учениците в училищата. 

 4. В районите на ДГ „Веселушко”- Смолян, ДГ „Радост”– Смолян, и ДГ „Дъга”– с. 
Смилян, е необходимо да се осигури максимален обхват на децата от ромски произход за 
задължително предучилищно образование и провеждане на допълнителни модули с тези от 
тях, които не владеят български език.  

 5.  Чрез подобряване на материалната база, на комуникацията с учениците и родителите 
от средните училища, професионалните и профилираните гимназии, чрез по-активна 
разяснителна и рекламна кампания, екипът на ЦПЛР – УО „Васил Димитров” – Смолян, е 
необходимо да положи усилия за привличане и настаняване на по – голям брой ученици от 
региона в базата на общежитието. 
 


