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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
 

Относно:  Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в община Неделино 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование /ЗПУО/, областният управител следва да организира 

разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община. На 

основание чл. 196, ал. 3 от ЗПУО, анализът се разработва от съответната община и се 

приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.  

За разработване на анализа е използвана информация от институции, органи и 

структури на територията на община Неделино, имащи отношение към личностното 

развитие на подрастващите, в рамките на техните компетенции и възможности. 

Във връзка с изложеното предлагам Общински съвет – Неделино да обсъди и 

приеме следното 
 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет – 

Неделино: 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Неделино. 

2. Възлага на Кмета на община Неделино или на упълномощено от него лице, 

да представи анализа по т. 1 от решението в Областна администрация – Смолян, в срок 

до 30.04.2020 г., за да послужи за разработването на областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците. 

Приложение: Проект на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Неделино. 
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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

  

 Разработването на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците е нормативно регламентирано в чл. 196 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, според който областният управител 

организира разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа на всяка 

община на територията на областта.  

 Законът за предучилищното и училищното образование внася нов принцип в 

българското образование като регламентира приобщаващото образование като 

неизменна част от правото на образование и въвежда осигуряването на условия за 

предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която е обща и 

допълнителна. Подкрепата за личностно развитие трябва да се предоставя на всяко дете 

и ученик, като се осигури подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията им в съответствие с индивидуалните им 

потребности. 



 Настоящият анализ спомага да се установят реалните потребности от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците и подобряване качеството на образователния 

процес. 

1.Цел и обхват на анализа 

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Неделино е фокусиран върху нуждите от подкрепа, разглеждани в 

общия контекст на демографската ситуация, социално–икономическите проблеми, 

общинските политики, насочени към премахване и/или ограничаване на пречките пред 

ученето и научаването, и към създаване на възможности за развитие и участие на 

децата и учениците в живота на общността. 

Основната цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при 

определяне нуждите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, които 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование трябва да 

осигуряват чрез разработване и прилагане на цялостни политика за: 

 развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните 

предизвикателства, цели и дейности; 

 изграждане на позитивен организационен климат чрез създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на доверие и 

загриженост към всички участници в образователния процес; 

 утвърждаване на позитивна дисциплина, върху основата на мерки и подходи, 

гарантиращи изслушване на детето/ученика, осъзнаване на причините за 

проблемното му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на 

добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите; 

 подкрепа за личностно развитие на детето и ученика, основаващи се на 

принципа на превенция на обучителните трудности и ранното оценяване на 

риска от тях; 
 

2. Участници в разработването на анализа 

В съответствие с разпоредбите на чл. 174, ал. 1 от ЗПУО, осигуряването на 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от образователните институции 

в системата на предучилищното и училищното образование трябва да се осъществява 

съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчици на социални 

услуги. 

В процеса на събиране на информацията за изготвяне на анализа се включиха 

всички заинтересовани страни с местно разположение: 

- Общинска администрация; 

- Училища; 

- Детски градини; 

- Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“; 

- МКБППМН; 
 

3.  Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в 

съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и 

Наредбата за приобщаващото образование 

 Според Закона за предучилищното и училищното образование, образованието 

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

развива в съответствие със следните принципи: 

 запазване и развитие на българската образователна традиция; 

 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 всеки ученик; 

 равнопоставеност и недопускане на дискриминация при 

провеждане на предучилищното и училищното образование; 

 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; 

 прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на 

предучилищното и училищното образование; 

 автономия за провеждане на образователни политики, 

самоуправление и децентрализация; 

 ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с 

нестопанска цел, работодателите, родителите и всички други 

заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието; 

 Съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗПУО и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото 

образование, подкрепата за личностно развитие се осигурява на деца и ученици, в 

съответствие с индивидуалните им потребности и има за цел да осигури на децата и 

учениците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им. 

 Според чл. 177 от ЗПУО подкрепата за личностно развитие е обща и 

допълнителна и се осигурява там, където са детето и ученикът – в детските градини, в 

училищата и в центрове за подкрепа за личностно развитие и по здравословни причини 

– в домашни или болнични условия. 

 Обща подкрепа за личностно развитие 

 Общата подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 от ЗПУО е насочена към 

развитието на потенциала на всяко дете и ученик и включва следните компоненти: 

1.  Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти 

Осигурява се в детските градини и училищата. Включва обсъждане на проблеми и 

обмяна на добри практики при работата между учителите и другите педагогически 

специалисти с едни и същи деца и ученици с цел повишаване ефективността на 

педагогическите подходи. 

2.  Допълнително обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО 

 Осигурява се в училищата за целите на превенцията на обучителните затруднения, 

с акцент върху обучението по български език, включително ограмотяване на ученици, 

за които българският език не е майчин. 

3.  Допълнителни модули за деца, които не владеят български език 

Осигуряват се в детските градини за деца, които не владеят български език.  

През учебната 2019/2020 г. ДГ „Пролет“ и ДГ „Слънце“ участват в изпълнение на 

дейности по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.  

Усвояването на български език за деца от уязвими групи, които слабо владеят или 

не владеят български език (допълнително обучение по български език) по проекта се 

осъществява чрез осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие в детските 

градини в рамките на: 

 допълнителни модули по образователно направление в частта по български 

език,осъществявани в педагогически ситуации през учебно време; 

 допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани в 



  неучебно време; 

4.  Допълнителни консултации по учебни предмети, които се 

провеждат извън редовните учебни часове 

 Осигуряват се в училищата за ученици, които срещат затруднения в обучението, 

въз основа на информацията от входните равнища по учебни предмети, 

индивидуалният напредък и наблюдение на развитието им. 

5.  Кариерно ориентиране на учениците 

 Осигурява се в училищата. Включва взаимнодопълващи се дейности за 

информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед 

подпомагане на учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование 

и/или професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на труда. 

6.  Занимания по интереси 

Осигуряват се в училищата и детските градини. Организират се за развитие на 

способностите и компетентностите на децата и учениците, за изява на дарбите им в 

областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и 

здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство. 

7.  Библиотечно-информационно обслужване 

Осигурява се в училищата чрез училищна библиотека и гарантира свободен 

достъп до информация на учениците от различни източници в библиотечния фонд и в 

глобалната мрежа с цел изграждане на навици за четене и компетентности за търсене и 

ползване на информация. 

8.  Грижа за здравето 

Осигурява се в детските градини и училищата въз основа на информация от 

родителя, представителят на детето или лицето, полагащо грижи за него, за 

здравословното състояние, проведени медицински изследвания и консултации и при 

взаимодействие с медицинския специалист в здравния кабинет. Гарантира достъпа на 

децата и учениците до медицинско обслужване и програми за здравно образование и 

здравословен начин на живот. 

9.  Поощряване с морални и материални награди 

Децата и учениците се поощряват с морални и с материални награди за високи 

постижения в образователната дейност, в заниманията по интереси и за приноса им към 

развитието на училищната общност, както следва:  

 министърът на образованието и науката може да учредява национални награди; 

 началникът на регионалното управление на образованието със заповед може да 

учредява регионални награди;  

 кметът на общината със заповед може да учредява общински награди;  

 директорът на институцията след решение на педагогическия съвет със заповед 

може да учредява награди за децата и учениците, определяни с правилника за 

дейността на съответната институция; 

10. Дейности по превенция на насилието и преодоляване на 

проблемното поведение 

 Детските градини и училищата са длъжни да осъществяват дейности по превенция 

на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното 

поведение, които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички 

участници в образователния процес. 

 Видовете и съдържанието на дейностите по превенция на тормоза и насилието са 

подчинени на обща училищна политика, разработват се самостоятелно от училищната 

общност и може да включват: 

- изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката;  



- разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните 

часове;  

- партньорство с родителите; 

- дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната 

общност; 

  Видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 

проблемното поведение се определят от детската градина и от училището и може да 

включват: 

- обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;  

- използване на посредник при разрешаване на конфликт в училище;  

- консултиране на детето или ученика с психолог или с педагогически съветник;  

- създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на 

социалните умения за общуване и решаване на конфликти;  

- насочване на детето и ученика към занимания, съобразени с неговите 

потребности;  

- индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той уважава 

(наставничество);  

- участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището;  

- други дейности, определени с правилника за дейността на институцията; 

11. Ранно оценяване на потребностите и превенция на 

обучителните затруднения 

В детските градини се извършва ранно оценяване на децата от 3 години до 3 

години и 6 месеца при постъпването им. Включва: оценка на развитието и на риска от 

обучителни затруднения; определяне на необходимост от допълнителни модули за 

децата, които не владеят български език; определяне на необходимост от извършване 

на оценка и предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

 В училищата се осъществява превенция на обучителните затруднения, свързана с 

осигуряване на допълнително обучение и консултации по учебни предмети и 

логопедична работа. 

12. Логопедична работа 

 Осигурява се в детските градини и училищата. Осъществява се от логопеди и 

включва: 

- превенция на комуникативните нарушения и на обучителните трудности;  

- диагностика на комуникативните нарушения;  

- корекционно-терапевтична дейност при установени комуникативни нарушения.  
 

 Допълнителна подкрепа за личностно развитие 

 Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗПУО допълнителната подкрепа за личностно развитие 

включва: 

 работа с дете и ученик по конкретен случай; 

 психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства специализирано оборудване, дидактически 

материали, методики и специалисти; 

 предоставяне на обучение по специални учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания; 

 ресурсно подпомагане за ученици със специални образователни потребности; 



Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на следните деца и 

ученици. 

- Деца и ученици със специални образователни потребности 

 Съгласно §1, т. 27 от Допълнителни разпоредби на ЗПУО „Специални 

образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, които 

може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество 

увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични 

нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, 

емоционални и поведенчески разстройства. 

-  Деца и ученици в риск 

Съгласно §1, т. 6 от Допълнителни разпоредби на ЗПУО „Дете или ученик в риск“ 

е дете или ученик: 

а) без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са 

от родителски права или родителските им права са ограничени; 

б) жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно 

или унизително отношение или наказание във или извън семейството му; 

в) в опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, морално, 

интелектуално и социално развитие. 

- Деца и ученици с изявени дарби 

 Съгласно §1, т. 7 от Допълнителни разпоредби на ЗПУО „Дете или ученик с 

изявени дарби“ е дете или ученик с трайни способности и постижения в областта на 

науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници. 

- Деца и ученици с хронични заболявания 

 Съгласно §1, т. 29 от Допълнителни разпоредби на ЗПУО „Ученик с хронични 

заболявания“ е ученик със среднотежки, компенсирани и реконвалесцентни форми на 

съответното хронично заболяване. 

 Съгласно чл. 188 от ЗПУО допълнителната подкрепа се предоставя въз основа на 

оценка на индивидуалните потребности, която се извършва от екип за подкрепа за 

личностно развитие в детската градина или училището. Екипът се създава със заповед 

на директора за определено дете/ученик и включва учители, психолог/педагогически 

съветник и логопед. Могат да се включат и други специалисти, както и представители 

на органите за закрила на детето и на органите за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните. Екипът изпълнява функции в съответствие с чл. 189 

от ЗПУО и ДОС за приобщаващото образование. 

 Това изисква: 

 повишаване капацитета на учителите по отношение на работата с деца и 

ученици от посочените категории;  

 осигуряване на необходимите специалисти за работа с тях в зависимост от 

потребностите им;  

 създаване на механизъм за включване на представители от други институции с 

отношение към образованието /ДСП, Община, МВР, РЦПППО и др./ 

ІІ. СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

 

1. Демографска характеристика и тенденции 

  Демографската характеристика на община Неделино следва тенденциите на 

намаляване броя на населението, характерно за страната, в резултат от 

продължителното въздействие на различни фактори. 

  Намаляване на раждаемостта  



  Съгласно справка от отдел „ГРАО“ броят на родените деца в периода 2012 г. – 

2019 г. е следният: 

Родени деца в 

община 

Неделино 

по години 
 

Общо 

 

Момичета  Момчета  

2012 40 13 27 

2013 33 15 18 

2014 38 18 20 

2015 50 24 26 

2016 35 16 19 

2017 36 12 24 

2018 29 14 25 

2019 35 22 13 
 

 

  Влошаване на възрастовата структура на населението  

Населението на община Неделино към 31.12.2018 г. е 5780 души, от които 2799 

мъже и 2981 жени. В града населението е 3809 души срещу 1971 души в селата.  

За влошаване на възрастовата структура на населението влияние оказват 

миграционните процеси, предимно сред младите хора в активна работоспособна и 

репродуктивна възраст, свързани с липса или ограничени възможности за трудова 

заетост, продължаване на образованието в други градове или в чужбина и др. Това води 

до понижаване равнището на бъдещата раждаемост за дълъг период от време и до 

сериозни икономически и социални последици за развитието на общината. 

2.  Състояние на общинската мрежа от образователни 

институции за учебната 2019/2020 година 

Към настоящия момент на изготвяне на анализа в община Неделино 

функционират следните образователни институции: 

-  Детска градина „Слънце“, гр. Неделино; 

-  Детска градина „Пролет“, гр. Неделино; 

-  Детска градина „Зора“, с. Средец 

-  СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Неделино; 
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-  ОУ „Васил Левски“, с. Средец; 

2.1.  Детски градини 

Към 01.03.2020 година в предучилищно обучение са включени общо 135 деца на 

възраст от 2 до 7 години. Разпределението им е следното: 

Населено 

място 

Наименование 

на детската 

градина 

Общ 

брой 

деца 

Брой 

деца 

яслена 

група 

Брой 

деца  

първа 

група 

Брой 

деца 

втора 

група 

Брой 

деца 

трета 

група 

Брой 

деца 

четвърта 

група 

Неделино ДГ „Пролет“ 69 18 15 13 6 17 

Неделино ДГ „Слънце“ 62 9 7 16 15 15 

Средец  ДГ „Зора“ 4 0 1 1 1 1 

Общ брой: 135 27 23 30 22 33 
 

Забележка: Децата в ДГ „Зора“, с. Средец са в разновъзрастова група. В ДГ 

„Пролет“ и ДГ „Слънце“ има смесени групи. 

 С разбирането, че в детската градина стартира процесът на социализация на 

децата и приобщаването им към живота на местните общности, ежедневно към тях 

пътуват 14 деца, от които 9 деца са на задължителна предучилищна подготовка, 

разпределени: 

Детска градина Първа група Втора група Трета група Четвърта 

група 

Общо 

пътуващи 

ДГ „Слънце“ 0 0 3 3 6 

ДГ „Пролет“ 3 2 2 1 8 

Съгласно чл. 55 от ЗПУО предучилищното образование полага основите за учене 

през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-

нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, отчитайки 

значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. За реализиране на 

дейностите е осигурен педагогически и непедагогически персонал, както следва: 

Детска 

градина 

Педагогически 

персонал 

Непедагогически 

персонал 

Проект АПСПО 
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ДГ „Слънце“ 6 0 8 1 0 1 ПВ 

ДГ „Пролет“ 6 0 7 1 0.5 1ПВ +1 ПУ 

ДГ „Зора“ 2 0 2 0 0 0 

ОБЩО: 14 0 17 2 0.5 3 
 

Характеристика на осигурената обща подкрепа за личностно развитие на децата  

 В детските градини в община Неделино обща подкрепа за личностно развитие се 

осигурява чрез дейности свързани за стимулиране на личностните качества, развитие на 

социалните и творческите умения. Децата се включват в изяви, свързани с 

образователни, творчески, възпитателни, културни и спортни дейности, както следва: 

- Клуб по английски език; 

- Клуб по народни танци; 

- Клуб по изобразително изкуство; 

Осигурена е специализирана подкрепа за нуждаещите се деца от логопед, 

психолог и ресурсен учител. 



Грижата за здравето на децата и учениците се осигурява чрез гарантиране на 

достъп  до медицинско обслужване и програми за здравно образование и за 

здравословен начин на живот /чл. 183 от ЗПУО/, в съответствие с държавния 

образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. 

Здравето на децата в детските градини се наблюдава от 3 медицински 

специалисти, работещи в два здравни кабинета, обзаведени с медицински мебели и 

инструменти, като всяка година се осигуряват медикаменти и превързочни материали 

за оборудване на спешните шкафове. Наред с това в детските градини се предлага 

храна, която отговаря на изискванията на Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за 

здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения (Обн. 

ДВ.бр. 65 от 23 август 2011г., изм. и доп. ДВ. бр. 87 от 5 ноември 2019 г.). 

Детска градина „Пролет“ гр. Неделино разполага и с библиотечен кът, като целият 

събран до момента библиотечен фонд е дарен от родителите. Инициативата ще 

продължи да се развива и сред останалите детски градини.  
 

Характеристика на осигурената допълнителна подкрепа за личностно развитие 

/за деца със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск 

и с изявени дарби/ 

  По данни от директорите на детски градини, на територията на общината са 

регистрирани 22 деца със специални образователни потребности: 

Детска 

градина 

Общ 

брой 

деца 

Брой 

деца със 

СОП 

На 

ресурсно 

подпомагане 

Брой деца с 

хронични 

заболявания 

Брой 

деца в 

риск 

Брой деца 

с изявени 

дарби 

ДГ „Слънце“ 62 6 6 0 1 0 

ДГ „Пролет“ 69 16 10 0 3 0 
 

 Разпределение на децата със СОП по пол: 

Община Момчета Момичета 

Неделино 14 8 

ОБЩО: 14 8 
 

 Разпределение на децата със СОП по година на раждане 

Година 

на раждане 

2013 2014 2015 2016 Общо 

Неделино 6 2 8 6 22 
 

 В детските градини обучението на децата със специални образователни 

потребности се подпомага от ресурсен учител съобразно потребностите им. Броят на 

ресурсните учители се определя от броя на децата със СОП, от вида на подкрепата и от 

броя часове за ресурсно подпомагане. 

 Ресурсното подпомагане за деца със специални образователни потребности е 

безплатно за семейството на детето и се организира в детската градина, в позната за тях 

образователна среда, осъществява се от специалист назначен към детската градина. 

През учебната 2019/2020 година стартира Проект BG05M2OP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, чрез изпълнение 

на дейности: Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца“ и Дейност 

2 „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на 

деца от уязвими групи, вкл. обезпечаване на средствата за такси на детски градини с 

повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на допълнителен 

педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни материали, пособия, 

помагала“. 



В обхвата на Дейност 1 участват 4 учители, които работят с 23 деца, разпределени 

в четири групи /средно по 5 деца/, по четири пакета, всеки един пакет включва 10 

педагогически ситуации. 

В обхвата на Дейност 2 бяха назначени допълнително педагогически и 

непедагогически персонал: 

- Логопед – 2; 

- Психолог – 0.5; 

- Помощник на учителя – 1; 

- Помощник-възпитател – 2; 

От месец февруари 2020 г. стартира и изплащането на средства за такси в детските 

градини на деца, чиито родители получават помощи по реда на Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане (месечни, целеви и еднократни), по реда 

на Наредба № РД 07-5/2008 г. (целеви помощи за отопление съобразно вида отопление) 

и чрез Фонд „Социална закрила“ (еднократни помощи). 

Информация за достъпност на физическата и архитектурна среда в детските 

градини: 

 

ДГ 

Входни и комуникационни пространства Пригодност на 

помещенията и 

пространствата за общо 

ползване за деца с 

увреждания 

Наличие  

на 

физкултурен 

салон 

Наличие 

 на спортни 

площадки и 

съоръжения 

Достъпен вход Достъпност до 

помещения и 

пространства 

Създадени 

условия в  

занимал 

ните, 

спалните и 

други 

помещения 

Използваем

ост 

на общи 

помещения 

физкултурен 

салон, 

коридори, 

дворни 

пространства 

Рампа  Подемна 

платформа 

Безопасни 

парапети 

Подемна 

платформа 

„Слънце“ не не да не не не да да 

„Пролет“ не не да не не не да да 

„Зора“ не не да не не не не да 

 
 

2.2. Училища 

Към 01.03.2020 г. на територията на община Неделино функционират 2 училища, в 

които се обучават общо 344 ученици:  

Разпределението им по училища и етапи на образование е следното: 

Населено 

място 

Наименование 

на  

училището 

Вид 

 

държавно, 

общинско, 

частно, 

духовно 
 

Вид подготовка 
 

специализирано, 

неспециализира

но 

Етап/ 

степен 

на 

образование 
 

начално, 

основно, 

профилирана 

гимназия, 

професионал

на гимназия, 

обединено, 

средно 

Общ 

брой 

ученици/ 

паралелки 
 

в дневна 

форма на 

обучение 

Брой 

ученици/ 

паралелки 

в начален 

етап 

Брой 

ученици/ 

паралелки  

в 

прогимна 

зиален 

етап 
 

Брой 

ученици/ 

паралелки 

в 

гимназиа 

лен етап 

 

Неделино СУ „Св.св. 

Кирил и 

Методий“ 

общинско неспециализи 

рано 

средно 339 
 

17 

118 
 

6 

108 
 

6 

113 
 

5 

Средец ОУ „Васил 

Левски“ 

общинско неспециализи 

рано 

основно 5 
 

2 

1 
 

1 

4 
 

1 

0 
 

0 



ОБЩО: 344 
 

19 

119 
 

7 

112 
 

7 

113 
 

5 
 

Забележка:  5 ученици са в самостоятелна форма на обучение в СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, гр. Неделино. 

Съгласно чл. 75 от ЗПУО училищната подготовка е съвкупност от компетентности 

– знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на ученика в 

следващ клас, етап и/или степен на образование и свързани с постигане на целите на 

училищното образование. Според съдържанието си е общообразователна, разширена, 

профилирана, професионална и допълнителна, а в специализираните училища се 

осигурява и придобиването на специализирана подготовка. Училищната подготовка се 

придобива чрез обучение по учебни предмети или модули, а допълнителната 

подготовка - и чрез обучение или дейности в други форми.  

За учебната 2019/2020 година СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино е със 

статут на средищно училище, съгласно Решение № 721 от 4 декември 2019 г. на 

Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища 

в Република България. В него се обучават 45 ученици от 10 населени места: с. Еленка, 

с. Върлино, с. Тънка бара, с. Крайна, с. Гърнати, с. Средец, с. Изгрев, с. Кочани, с. 

Диманово и с. Кундево. 

За учебната 2019/2020 г. ОУ „Васил Левски“ с. Средец е със статут на защитено 

училище, съгласно Решение № 713 от 29 ноември 2019 г. на Министерския съвет за 

приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в 

Република България. 

За реализиране на дейностите в училищата, свързани с обучението, възпитанието 

и социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на учениците, е осигурен 

педагогически и непедагогически персонал, както следва: 

Населено 

място 

Педагогически персонал Непедагогически 

персонал учители 
 

в т.ч. други по чл. 

211, ал. 2 от ЗПУО 

Неделино 41 0 16 

Средец 4 0 2 

ОБЩО: 45 0 18 
 

Характеристика на осигурената обща подкрепа за личностно развитие на 

учениците 

 Професионално обучение на ученици за настоящата учебна година се извършва в 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Неделино, с прием след завършен VІІ клас в 

следните специалности:„Икономическо информационно осигуряване“ и „Производство 

на кулинарни изделия и напитки“. 

 В двете училища през изминалата година се е работило по няколко национални 

програми и проекти: 

1. ОУ „Васил Левски“  

 Проект „Подкрепа за успех“ 

 Проект по ПМС № 129 от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани 

размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт 

 Проект BG05M20P001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“- Дейност 2 



 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“ 

 Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

 „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

2. СУ „Св. св. Кирил и Методий“  

 Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

 „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 

 Национална програма „Мотивирани учители“ 

 Национална програма „Без свободен час“ 

 Национална програма „Иновации в действие“ 

 Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ 

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 

 Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ 

 Национална програма „Квалификация“ 

 Национална програма“Образование за утрешния ден“ 

 „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

 Проект по ПМС № 129 от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани 

размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт;  

 В училищата е създадена добра организация за обучение и подкрепа за личностно 

развитие посредством: 

- добра материална база и учебна среда; 

- осигурени са учебници, учебни комплекти и помагала; 

- осигурена учебна документация; 

- създадени са условия за целодневна организация на учебния ден; 

- медицински кабинети, осигурени медицински специалисти; 

- за средищното училище и столово хранене на учениците от І до VІІ клас; 

 Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на 

науката, изкуството и спорта се осъществява от клубовете по интереси в училищата, 

спортните клубове, както и групите и формациите в читалищата, които развиват 

способностите и таланта на децата в самодейното танцово и музикално изкуство. 
Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение 

на учениците се осъществяват с активното участие на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Към нея са привлечени и 

родителите като партньори. От години има изградена практика МКБППМН да работи в 

тясно сътрудничество с ръководствата и педагогическият състав на училищата от 

община Неделино с оглед ранно предотвратяване на девиантно поведение сред 

подрастващите. Организират се училищни и общински инициативи:  

Беседи и лекции на тема: 

 „Ден на розовата фланелка”, свързана със „Световния ден за борба с тормоза в 

училище”.  

 „Ден на толерантността” 

 „Агресия и насилие в училище“ 

 „Вредата от алкохола и наркотичните вещества“ 

 „Безопасно общуване в интернет“ 

 „Ден на благотворителността“ 

 „Международен ден на земята“ 

 „Международен ден на детето“ и др. 

Превантивната си дейност МКБППМН извършва в две основни направления – от 

една страна организиране на масови мероприятия за ангажиране на свободното време 

на децата и учениците, представяне на положителни модели за поведение и личностно 



развитие и от друга страна пряка консултативно-възпитателна работа под формата на 

индивидуални или групови консултации, тренинги и беседи. 

Към Местната комисия са определени обществени възпитатели, които оказват 

помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, за корекция на 

асоциално/рисково поведение и оказват при нужда социална или възпитателна 

подкрепа на подрастващите. 

Характеристика на осигурената допълнителна подкрепа за личностно развитие 

на учениците 
  По данни предоставени от директорите на училищата на територията на община 

Неделино интегрирано се обучават 9 ученици със специални образователни 

потребности, които получават и ресурсно подпомагане, както следва: 

Училище Общ брой 

ученици 

Брой 

ученици 

със СОП 

На 

ресурсно 

подпомагане 

Брой 

ученици с 

хронични 

заболявания 

Брой 

ученици 

в риск 

Брой 

ученици с 

изявени 

дарби 

СУ „Св. св. Кирил 

и Методий“ 

339 9 8 0 13 0 

ОУ„Васил Левски“ 5 0 0 0 0 0 
 

 

Разпределение на учениците със СОП по пол: 

Община Момчета Момичета 

Неделино 7 2 

ОБЩО: 7 2 

 Разпределение на учениците със СОП по година на раждане 

Година 

на 

раждане 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Неделино 1 1 0 0 2 0 2 0 1 2 
 

Обхващането на учениците със специални образователни потребности в СУ „Св. 

св. Кирил и Методий“ е според конкретните им нужди и с тях работят учители, 

педагогически съветник и ресурсен учител. За целта има обособен ресурсен кабинет, 

оборудван с достатъчно учебни и дидактически материали, помагала и пособия, които 

се допълват в началото на всяка учебна година в зависимост от броя и състава на 

групата, с която се работи в него. 

Информация за достъпна архитектурна среда в училищата: 

 

Училище 

 

Входни и комуникационни пространства 

 

Пригодност на помещенията и пространствата 

за общо ползване за ученици с увреждания 

 

Достъпен вход 

 

Достъпност до 

помещения и 

пространства 

Създадени 

условия в  

класни стаи 

и кабинети 

Използваемост 

на общи 

помещения, 

столова, 

физкултурен 

салон и др. 

Достъпно и 

пригодно 

санитарно-

хигиенно 

помещение 

Рампа  Подемна 

платформа 

Безопасни 

парапети 

Подемна 

платформа 

СУ „Св. св. 

Кирил и 

Методий“ 

не не да не не не не 

ОУ „Васил 

Левски“ 

не не да не не не не 

 

3. Други институции и доставчици на социални услуги 



Важно значение в подкрепата на децата и семействата имат социалните услуги. На 

територията на община Неделино единствено ЦОП предлага добре развит набор от 

услуги по превенция, които да оказват подкрепа, както на децата, така и на техните 

семейства. 

3.1. Център за обществена подкрепа /ЦОП/ 

Центърът е разположен в част от сграда, публична общинска собственост, на 

подходящо и достъпно място в централната част на града. 

Заниманията /индивидуални и групови/ се провеждат в добре обзаведени зали и са 

обезпечени с опитни и квалифицирани специалисти – психолог, социални работници, 

педагог.  

Услугите в центъра са насочени главно към: 

 деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства; 

 деца, лишени от родителска грижа, които нямат родители или са останали 

трайно без тяхна грижа; 

 деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всяко друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството 

им; 

 децата за които съществува опасност от увреждане на физическото, 

психологическото, нравственото, интелектуалното и социално развитие; 

 деца с отклоняващо се поведение или с физически увреждания; 

 деца, които имат проблеми в училище, и за които има риск от отпадане от 

училище; 

 родители на деца в риск, самотни родители, социално слаби родители; 

 деца, чиито родители са в чужбина; 

 талантливи деца, за развиване на таланта; 

Център за обществена подкрепа – гр. Неделино изпълнява стратегическа цел за 

подобряване качеството на живот на деца в риск. Осигурява възможности за подкрепа и 

социално включване на уязвими групи деца от община Неделино чрез предоставяне на 

комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето на децата и 

настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието, превенция на 

отпадане на ученици от училище, консултиране и подкрепа на семейства на деца, които 

са в риск, консултиране на деца с противообществени прояви.  

В центъра се предлагат широк спектър от услуги и дейности, свързани с 

извършване на : 

- психологическо консултиране и подкрепа на детето и семейството; 

- педагогическа подкрепа за попълване на образователни дефицити; 

- социална консултация; 

- подкрепа и консултиране на семействата от общността; 

- разработване и провеждане на образователни програми; 

- тренинги; 

- провеждане на кампании; 

- мобилна социална работа; 

- превенции на насилието и др. 

Капацитетът на ЦОП е 24 потребители, разпределени в различни по вид групи 

според техните потребности. 

Цели за постигане по отношение на потребителите: 

 да се подобри грижата за децата в семействата чрез превенция на риска от 

изоставане и неглижиране; 

 да се помогне на детето да се справи с проблемите и трудностите, като се 

опира на неговия потенциал; 



 възстановяване и подобряване на връзката и взаимоотношенията между детето 

и неговото семейство, значими за него възрастни и съучениците му; 

 да се осигури равен достъп на децата от рисковите общности и уязвими групи 

до качествено образование; 

 подкрепа на родителите и лицата, които се грижат за детето за справяне с 

трудности и/или за преодоляване на кризисна ситуация; 

 развитие на социални умения на детето; 

4. Напускане на образователната система. Деца в риск 

Процесът на напусналите и процеса на връщане на напусналите деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст се проследява чрез Информационна 

система за реализация на механизма / ИСРМ/, съгласно Постановление № 100 на МС от 

2018г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст. 

Създадена е практика за всяко дете и ученик, за които има риск от отпадане от 

детската градина или от училището, директорите до 15-о число на съответния месец 

подават чрез ИСРМ информация за предходния месец за неосигурено задължително 

присъствие на учениците за повече от 5 учебни часа или за повече от 3 дни на дете, 

посещаващо група за задължително предучилищно образование, по неуважителни 

причини, с цел налагане на наказания на родителите по реда на чл. 347 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

 

III. ОБОБЩЕНИЕ И ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА 

 

След изложената информация за състоянието на предучилищното и училищното 

образование на територията на община Неделино и взаимодействието между 

ключовите фактори в процеса на предоставяне на подкрепа за личностно развитие, се 

направи оценка, идентифицираха се нужди и се изведоха следните изводи: 

 системата за предучилищно и училищно образование  в община Неделино е 

запазена и осигурява качествено обучение, независимо от намалелия брой деца 

и ученици; 

 в училищата и детските градини се предоставя обща и допълнителна подкрепа 

за личностно развитие за децата и учениците според техните потребностите; 

 съществува необходимост от осигуряване на условия и екипи от 

висококвалифицирани специалисти: педагози, психолози, ресурсни учители, 

логопеди, които ще направят оценка и ще осъществят допълнителна подкрепа 

на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация; 

 съществува необходимост от създаване на подходяща подкрепяща среда за 

деца със СОП повсеместно - достъпна архитектурна, обща и специализирана 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически 

материали, методики и др.; 

 създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между 

всички участници в образователния процес – учебни заведения, органи на 

местното самоуправление и регионалното управление на образованието, 

семействата и общността; 

 необходимост от обновяване и модернизиране на образователната 

инфраструктура; 



 община Неделино  обезпечава дейностите за подкрепа за личностно развитие, 

чрез общински образователни и младежки програми, програми за култура, 

спорт, туризъм, превенции, здраве и социални дейности; 

 община Неделино прилага активна политика за реализиране на проекти, за 

 осигуряване  на допълнителен финансов ресурс и дългосрочно положително 

въздействие върху местната общност. 
  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Осигуряването на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е 

приоритет в националната образователна политика. Законът за предучилищното и 

училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование са нормативните 

основания за организиране на образователната среда и нейните елементи чрез 

обединяване на ресурсите на всички държавни и местни органи и институции. 

Изградената система за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в 

община Неделино доказва ползата от единните и целенасочени действия на цялата 

ангажирана общност. Основните фокусирани усилия се съсредоточават върху 

развитието на личността на детето и ученика, с неговата автономност и свобода на 

избор, право на личен стремеж към преуспяване и благоденствие, принадлежност, 

участие и отговорност към множество общности и групи едновременно.  

  Натрупаният опит – постиженията и проблемните аспекти, определят бъдещите 

стратегически цели и идеи за превантивни и корекционни дейности в областта на 

общата и допълнителната подкрепа. 

 

 

 

 

 

 

 

   Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в община Неделино е приет от Общински съвет – Неделино, с Решение № ……, по 

Протокол № ……. от  …………..2020 г. 

 

 


