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 Годишният план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Братя Даскалови е 

разработен на основание чл.197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и в съответствие с Областната 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Стара Загора (2019 – 2020) и Общинската стратегия за 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Братя Даскалови (2019 – 2020). В изпълнение на чл.197, ал. 3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование Годишният план е съгласуван от Татяна Димитрова – началник на Регионално 

управление на образованието Стара Загора. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДА ЗА ПЪЛНОЦЕННО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА 

ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ С ЦЕЛ СОЦИАЛНОТО ИМ ПРИОБЩАВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ.  

Оперативна цел 1: Осигуряване на необходимите специалисти и повишаване на педагогическите компетенции на учителите за успешно 

посрещане потребностите на децата и учениците. 

 

Мярка Дейност Очаквани резултати Срок за изпълнение 
Източник на 

финансиране 

Отговорни 

институции 



1.1. Разширяване на 

специализираното 
обслужване на децата и 

учениците. 

 

1.1.1. Осигуряване на 

необходимия брой 

психолози, логопеди 

и рахабилитатори на 

слуха и говора чрез 

взаимодействие 

между 

образователните 

институции за 

съвместно 

ангажиране на 

специалисти 

Преодоляване на 

обучителни 

затруднения, 

социална адаптация, 

намаляване на 

агресията в детска 

възраст. 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата; 

Общински бюджет 

Училищата и 

детските градини на 

територията на 

общината 

 1.1.2. Осигуряване на 
ресурсни учители за 

краткосрочна и 

дългосрочна 

допълнителна 
подкрепа на децата и 

учениците със 

специални 
образователни 

потребности.  

 

Преодоляване на 

комуникативни, 

социални и 

обучителни 

затруднения на деца 

със СОП 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата; 

Общински бюджет 

Училищата и 

детските градини на 

територията на 

общината 



1.2. Повишаване 

квалификацията на 

педагогическите 

специалисти 

1.2.1. Осигуряване 

участието на 
педагогическите 

специалисти в 

обучения за 

усъвършенстване на 
компетентностите им 

за идентифициране 

на потребностите на 
децата и учениците 

от предоставяне на 

обща и допълнителна 
подкрепа 

 

Идентифициране на 

конкретните 
потребности на 

децата  с цел 

предоляване на  

затруднения във 

физическото, 

познавателното, 

езиковото, 

социалното, 

емоционалното и 

творческото им 

развитие. 
 

 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата; 

Общински бюджет 

Училищата и 

детските градини на 

територията на 

общината 

 1.2.2. Осигуряване 

участието на 
детските учители в 

обучения за 

осъществяване на 
дейностите, свързани 

с определяне на 

риска от възникване 

на обучителни 
трудности чрез 

скрининг тест. 

 
 

Идентифициране на 

конкретните 
потребности на 

децата  с цел 

предоляване на  

затруднения във 

физическото, 

познавателното, 

езиковото, 

социалното, 

емоционалното и 

творческото им 

развитие. 
 

 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата; 

Общински бюджет 

Училищата и 

детските градини на 

територията на 

общината 

Оперативна цел 2: Осигуряване на достъпност на средата за децата и учениците със СОП чрез подобряване на материалните условия в 

детските градини и училищата. 
 



Мярка Дейност Очаквани резултати Срок за изпълнение 
Източник на 

финансиране 

Отговорни 

институции 

2.1. Развитие на 

подкрепящата среда. 

 

2.1.1. Изграждане на 

подходяща 

архитектурна среда – 

рампи, асансьори, 

адаптирани 

санитарни възли, 

адаптирани детски 

площадки и 

съоръжения за игра 

Преодоляване 

на социалната 

изолация на деца 
със СОП  

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата;  

Общински бюджет 

Детски градини и 

училища на 

територията на 

общината 

 

 2.1.2. Осигуряване на 

подходящи учебни 

помагала, 

дидактични 

материали, 

технически средства 

и апаратура. 

Предоставяне 
на адекватна 

образователна 

услуга на деца със 

СОП 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата;  

Общински бюджет 

Детски градини и 

училища на 

територията на 

общината 

 

 2.1.3. Осигуряване на 

индивидуални 

образователни 
програми от екип от 

специалисти. 

 

Предоставяне 

на адекватна 

образователна 
услуга на деца със 

СОП 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата;  

Общински бюджет 

Детски градини и 

училища на 

територията на 

общината 

 



 

Оперативна цел 3: Осигуряване на взаимодействие между всички участници в процеса на обучение и социализация – деца/ученици – 

педагогически специалисти – родители. 

Мярка Дейност Очаквани резултати Срок за изпълнение 
Източник на 

финансиране 

Отговорни 

институции 

3.1. Прилагане на различни 

форми за взаимодействие 
 

 

 

3.1.1. Предоставяне 

на професионална 
помощ на родители 

на деца с 

поведенчески 
проблеми. 

 

Изграждане на 

отношения на 

доверие между 

образователната 

институция, 

родителите и 

детето/ученика  

 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата; 

Общински бюджет; 

Бюджет на 

МКБППМН 

Детски градини и 

училища на 

територията на 

общината 

 

3.1.2. Организиране 

на съвместни 

мероприятия на тема 

превенция на 

насилието 

Изграждане на 

отношения на 

доверие между 

образователната 

институция, 

родителите и 

детето/ученика  

 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата; 

Общински бюджет; 

Бюджет на 

МКБППМН 

Детски градини и 

училища на 

територията на 

общината 

 

3.1.3. Консултиране 

на родители на деца 
с изявени дарби и 

насочване към 

специалист. 

Развиване на 

уменията на децата 

с изявени дарби;  

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата; 

Общински бюджет; 

Детски градини и 

училища на 

територията на 



 възпитаване на 

състезателен дух и 

стимулиране на 

децата и учениците 

с изявени дарби към 

усъвършенстване на 

способностите им. 

 общината 

 

3.1.4. Предоставяне 

на психологическа 

помощ и подкрепа на 

родители на деца със 
СОП. 

 

Изграждане на 

отношения на 

доверие между 

образователната 

институция, 

родителите и 

детето/ученика  

 

31.12.2020 г. Бюджет на 

училищата; 

Общински бюджет; 

 

Детски градини и 

училища на 

територията на 

общината 

 


