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АНАЛИЗ 
на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък 

(приет с Решение № 384/25.03.2021 г. на Общински съвет – Казанлък) 
 
I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

1. Законови основания за разработване на анализа  
Анализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък е разработен в съответствие с изискванията 

на чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), според който областният управител организира 
разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, въз основа на анализ на потребностите от 
подкрепа във всяка община, на територията на областта.  

Законът за предучилищното и училищното образование 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 – 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 и бъде в съответствие с индивидуалните им образователни 
потребности.  

2. Цел и обхват на документа 
Основна цел на анализа е да очертае някои приоритетни потребности при определяне нуждите за подкрепа за личностното развитие на 

децата и учениците, която институциите в системата на предучилищното и училищно образование осигуряват; планиране и осигуряване на 
качествени образователни услуги в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик чрез осигуряване на подходяща 
физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията; чрез осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, 
където живее и учи всяко дете и всеки ученик; повишаване на качеството на услугите и подобряване на достъпа до тях от всички деца и 
ученици, живеещи на територията на община Казанлък. 

3. Методика и участници в процеса на разработване на анализа 
В съответствие с чл. 174, ал. 1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците от институциите в 

СПУО трябва да се осъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. В процеса на 
събиране на информация, необходима за изготвянето на Анализа, участват представители на всички заинтересовани страни от общината:  
• Общинска администрация;  
• Училища и Детски градини;  
• Дирекция „Социално подпомагане;  
• Всички социални услуги за деца на територията на общината; 
• Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица; 
• Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“; 
• Регионална здравна инспекция - Стара Загора. 

В хода на изготвяне на Анализа и с оглед на натрупаната от заинтересованите страни информация са фиксирани проблемите в 
образователната сфера, идентифицирани са потребностите на конкретните рискови групи, тенденциите в развитието на дейностите за 
подкрепа на личностното развитие на територията на общината и възможностите за осъществяване на планираните действия. 
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II. ОБЩИ ДАННИ  
Демографска картина и тенденции 
Община Казанлък е създадена с Указ № 2295 (ДВ, брой 101/26.12.1978 г.). Селищната мрежа в територията на общината се е формирала 

в зависимост от природните и теренни условия и с оглед развитието на поминъка на населението. Тя се състои от 20 селища - 3 града и 17 
села. Към 31.12.2020 г. по данни на ГРАО населението на община Казанлък е 81 382 души по постоянен адрес и 74 289 души по настоящ 
адрес. Демографското състояние на община Казанлък следва тенденциите в развитието на демографията на страната като цяло – населението 
намалява. 

Община Казанлък създава условия и възможности за усъвършенстване на образователната система и осигуряване на различни видове и 
степени образование. На територията на общината функционира образователна инфраструктура, която включва институции на 
предучилищното обучение, общо, профилирано и професионално образование. До всички средищни училища е осигурен безплатен транспорт 
за деца и ученици. Отрицателната демографска статистика обаче води до съществуването на паралелки с минимален и под минималния брой 
ученици и Община Казанлък дофинансира маломерните и слети паралелки в училищата. 

На територията на община Казанлък функционират 13 общински детски градини с филиали в населените места в общината и 1 държавна 
детска градина към Министерство на отбраната. В 8 детски градини (в града и в населените места на общината) има яслени групи. Училищата 
са 22 общински и 4 държавни – 17 основни училища, 1 обединено училище, 1 средно училище, 3 профилирани гимназии, 3 професионални 
гимназии, 1 национално училище по пластични изкуства и дизайн. В три от основните училища функционират подготвителни групи – в ОУ 
„Чудомир, гр. Казанлък, ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Казанлък и ОУ „Св. П. Хилендарски“, с. Хаджидимитрово. Три са и средищните 
училища в община Казанлък – в гр. Шипка, с. Овощник и с. Енина.  

Последната промяна в образователната инфраструктура на община Казанлък е преобразуването на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 
Ръжена в Обединено училище със заповед № РД-14-16 от 21 март 2019 г. на министъра на образованието и науката, след решение на 
общински съвет - Казанлък. Преобразуването на училището даде възможност на учениците от населеното място и от съседните населени 
места да продължат своето образование до 10-ти клас за придобиване на първа степен на професионална квалификация. Това повиши 
процента на учениците, които продължават обучението си след завършено основно образование, като им предостави възможност за 
професионална и социална реализация на пазара на труда. 

 

1. Население към 31.12.2020 г. (в регистрите на служба ГРАО) 
Население на общината Постоянен адрес Настоящ адрес 
1.1. Население на общината (общо) 81 382 74 289 
1.2. Момчета до 19 г. 7 585 7 126 
1.3. Момичета до 19 г. 7 125 6 743 
 

2. Брой деца и ученици  по възрастови групи към 31.12.2020 г. (в регистрите на служба ГРАО) 
2. Общ брой деца Постоянен адрес Настоящ адрес 
2.1. Деца от 0 до 7 г. включително 5 492 5 338 
2.2. Деца и ученици от 8 до 14 г. включително 5 620 5 255 
2.3. Деца и ученици от 15 до 19 г. включително 3 598 3 276 
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3. Данни за мрежата от училища и детски градини 
На територията на община Казанлък за учебната 2020/2021 г. функционират следните институции в системата на предучилищното и 

училищното образование, които осъществяват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците: 
- 13 общински детски градини (с филиали в населените места от общината) и 1 държавна детска градина, със съответните координиращи 

екипи, които организират и координират процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развити на децата; 
- 26 общински и държавни училища (основни, обединено, средно, профилирани гимназии, професионални гимназии, национално 

училище) със съответните координиращи екипи, които организират и координират процеса на осигуряване на общата и допълнителната 
подкрепа на учениците; 

- Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък, който осигурява обща 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от общината чрез разлчни извънучилищни форми и дейности за развитие на 
интересите и способностите им чрез занимания в сбободното им време. 

 
№ Име на училището /ДГ  Местоположение Вид Брой 

деца/ 
ученици  
 

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

 Училища     
1.  ПГ „Акад. П. Стайнов“ гр. Казанлък Профилирана 

гимназия 312 Ресурсен учител, психолог, 
образователен медиатор 

2.  ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Казанлък Профилирана 
гимназия  326 

Психолог 
15 клуба за занимания по интереси  

3.  СУ „Екзарх Антим I“ гр. Казанлък Средно учлище 

965 

Логопед, ресурсни учители, педагогически 
съветник  
Оборудван ресурсен кабинет; Съвременна 
материално-техническа база; 
групи по занимания по интереси 

4.  ППМГ „Никола Обрешков“  гр. Казанлък Профилирана 
гимназия 
 

671 
Педагогически съветник 
Национален център по природо-
математически науки 
Специализирани кабинети 

5.  ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Казанлък Основно училище 351 Психолог, логопед, ресурсен учител 
6.  ОУ „Кулата“ гр. Казанлък Основно училище 368 Психолог  
7.  ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък Основно училище 587 Психолог, педагогически съветник, ресурсен 

учител 
8.  ОУ „Н. Й. Вапцаров“  гр. Казанлък Основно училище 582 Ресурсен учител и педагогически съветник  
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9.  ОУ „Чудомир“ град Казанлък Основно училище 391 Кабинет за ресурсно подпомагане 
10.  ОУ „Георги Кирков“ гр. Казанлък Основно училище 

432 
Ресурсен учител, педагогически съветник 
Специализирани кабинети  

11.  ОУ „Антон Страшимиров” гр. Казанлък Основно училище 434 Педагогически съветник, помощник на 
учителя 

12.  ОУ „Кирил и Методий“ с. Копринка Основно училище 65 Образователен медиатор 
13.  ОУ „Св. Климент Охридски”  с. Горно Черковище   Основно училище 79 Образователен медиатор 

Групи за Занимания по интереси 
14.  ОУ „Христо Ботев“ с. Енина Основно училище 101 Психолог, логопед 
15.  ОУ „Св.св. Кирил и Методий”  с. Кънчево Основно училище 

69 
Образователен медиатор 
Клубове за Занимания по интереси 

16.  ОУ „Д-р Петър Берон“  с. Овощник  Основно училище 65 Образователен медиатор 
17.  ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий”  с. Ръжена Основно училище 198 Екип от специалисти: ресурсни учители, 

логопед и психолог. 
Образователни медиатори 
Обособени терапечтични кабинети. 

18.  ОУ „Свети Паисий Хилендарски” с. Хаджидимитрово  Основно училище 102 Логопед, ресурсен учител, психолог 
образователен медиатор 
Обособен ресурсен кабинет.  

19.  ОУ „Д-р Петър Берон” с. Шейново Основно училище 41 Образователен медиатор. 
20.  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Шипка  Основно училище 58 Образователен медиатор  

Клубове за Занимания по интереси 
21.  ОУ „Васил Левски”  с. Бузовград Основно училище 39 Образователен медиатор. 
22.  ОУ „Св. Климент Охридски”  гр. Крън  Основно училище 77 Образователен медиатор 

Клубове за занимания по интереси. 
23.  НУПИД „Акад. Дечко Узунов“  гр. Казанлък  Национално 

професионално 
училище 

310 педагогически съветник 

24.  ПГ „Иван Хаджиенов“ гр. Казанлък  Професионална 
гимназия 

449 Педагогически съветник 

25.  ПГЛПТ гр. Казанлък  Професионална 
гимназия 

350 Ресурсен учител 

26.  ПГТТМ гр. Казанлък Професионална 
гимназия 

421 Педагогически съветник, психолог и 
образователен медиатор 
Съвременна материално-техническа база: 
учебен корпус, учебни работилници, учебен 



 5 

автомобилен сервиз, физкултурен салон, 
спортни площадки, фитнес, библиотека, 
общежитие; Учебен център с 3 учебни 
автомобила и кабинет по БДП. 
Клубове по интереси  
 

 Детски градини      
1.  ДГ № 1 „Здравец“ гр. Казанлък с 

филиали в  с. Енина и 
с. Долно Изворово 

Целодневна ДГ 244 Екип за подкрепа на личностно развитие- 
психолог, логопед, ресурсен учител 

2.  ДГ № 2 „Снежанка“ гр. Казанлък с 
филиали в с. 
Шейново и с. 
Ясеново 

Целодневна ДГ 199 Наличие на ресурсен кабинет и екип от 
специалисти – психолог, логопед, ресурсен 
учител 
Наличие на игротека във филиал в с. 
Шейново. 
Богат календар от извънучебни дейности.  
Стая на родителя, ергонометрична и уютна 
среда. 

3.  ДГ № 3 „Теменуга“ гр. Казанлък с 
филиал в с.Овощник 

Целодневна ДГ 154 Психолог 

4.  ДГ № 6 „Еделвайс“ Казанлък, с филиал-
гр. Крън 

Целодневна ДГ 205 Назначен ЕПЛР, в който са включени 
психолог, логопед и ресурсен учител 

5.  ДГ № 7 „Буратино“ гр. Казанлък, с 
филиал в с.  

Целодневна ДГ 141 Психолог 

6.  ДГ № 8 „Юрий Гагарин“ гр. Казанлък, с 
филиал в с. Розово 

Целодневна ДГ 196 Логопед и психолог 

7.  ДГ № 9  „Слънчице“ гр. Казанлък, с 
филиали в с. 
Копринка и с. 
Черганово 

Целодневна ДГ 209 Логопед, психолог и ресурсен учител 
Обособен логопедичен кабинет. Създадени 
са кътове по интереси за индивидуални и 
групови занимания във всяка занималня. 
Достъпна архитектурна среда - осигурени 
дидактични материали;  

8.  ДГ № 11 „Слънце“ гр. Казанлък, с 
филиал в с. Кънчево 

Целодневна ДГ 100 Обособен кабинет за работа на екипа за 
подкрепа от РЦПППО 

9.  ДГ № 13 „Мечо Пух” гр. Казанлък, с 
филиал в с. 
Х.Димитрово 

Целодневна ДГ 164 Назначен е екип от специалисти - ресурсен 
учител, логопед, психолог, помощник на 
учителя. Има обособени два специализирани 
кабинета в основната сграда и един кабинет 
във филиала за индивидуална работа с деца. 
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10.  ДГ № 15 „Звънче“ гр. Казанлък, с 
филиал в ж.к. Изток 

Целодневна ДГ 192 Психолог, логопед и ресурсен учител 

11.  ДГ № 16 „Роза“ гр. Казанлък, с 
филиал в гр. Шипка 

Целодневна ДГ 86 Психолог, логопед и ресурсен учител 
Помощник на учителя 

12.  ДГ № 17 „Славейче” гр. Казанлък, с 
филиал в с. Ръжена 

Целодневна ДГ 173 Ресурсен учител, логопед, психолог, 
помощник на учителя.  
Обособени специализирани кабинети 

13.  ДГ № 18 „Пчелица“ гр. Казанлък, с 
филиал в с. 
Бузовград 

Целодневна ДГ 171 Психолог, логопед, ресурсен учител 
Помощник на учителя 

14.  ДГ „Детелина“ към МО гр. Казанлък Целодневна ДГ 63 Дидактични материали 
 Център за подкрепа за 
личностното развитие на децата 
и учениците 

    

1 Общински детски комплекс „Св. 
Иван Рилски“ 

гр. Казанлък ЦПЛР 888 Разнообразни форми за извънучилищни 
дейности, чрез които се осъществява обща 
подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците за развиване на техните интереси, 
спосбности и таланти в области на наукта, 
изкуството и спорта. 
Обособени зали и клубове по интереси 

Забележка: Информацията за броя на децата и учениците в детските градини и училищата на територията на община Казанлък за 
учебната 2020/2021 г. е по данни от Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование  
(НЕИСПУО) към 01.12.2020 г. 
 

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

Институция /социални услуги Общ брой на 
настанените 
/ползващите социални 
услуги  деца 

Данни за включването в 
образование  

Брой настанени деца /лица, 
невключени в образование  - 
причини Училище /ДГ Брой деца 

/ученици  
 
Дневен център за деца с увреждания 
(ДЦДУ) 

44 ДГ 
Училище 

13 
31 

 

Център за настаняване от семеен тип 
за деца без увреждания (ЦНСТ 1) 
гр. Казанлък 

10 Училище 8 2-ма потребители са завършили 
средното си образование 
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Център за настаняване от семеен тип 
за деца и младежи с увреждания  
(ЦНСТ 2), гр. Казанлък 

11 Училище  
ДГ  

8 
1 

2-ма потребители са завършили 
средното си образование 

Център за настаняване от семеен тип 
за деца и младежи с увреждания 
(ЦНСТ 3), гр. Казанлък 

11 Училище 4 7 лица, от които 2 потребители 
посещава ДЦПЛУ, а 2 потребители не 
подлежат на задължително обучение 

Център за социална рехабилитация и 
интеграция за деца  

57 Училище 
ДГ 

15 
39 

3 деца са на възраст под 3 години 

Център за обществена подкрепа 136 Училище 
ДГ 

95 
32 

9 деца не посещават, тъй като не са в 
задължителна предучилищна възраст. 

Център за настаняване от семеен тип 
за деца и младежи с увреждания 
с. Бузовград 

9 Училище 1 8 потребители – поради 
здравословното им състояние 

 
Забележка: Предоставените данни за социалните услуги са към януари 2021 г. 
 
Институциите и Социалните услуги, които осъществяват подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община 

Казанлък са: 
1. Дневен център за деца с увреждания, капацитет 36 места 
2. Център за социална рехабилитация и интеграция, капацитет 25 места 
3. Център за обществена подкрепа, капацитет 80 места 
4. Приемна грижа 12 деца, настанени в приемни семейства 
5. Център за настаняване от семеен тип - за деца без увреждания, капацитет 12 + 2 места 
6. Център за настаняване от семеен тип - за деца/младежи с увреждания, капацитет 12 + 2 места 
7. Център за настаняване от семеен тип - за деца/младежи с увреждания, капацитет 12 + 2 места 
8. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, с. Бузовград капацитет 15 места 
9. Община Казанлък предстои да разкрие нова социална услуга „Дневен център за деца и младежи с тежки множествени увреждания и 

техните семейства“ с капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги. Инфраструктурата и оборудването на Дневния 
център са изградени с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. До края на 2023 година новият Дневен център ще 
функционира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. 

Община Казанлък е възложила по процедура с конкурс управлението и предоставянето на част от соцалнте усуги на външен 
доставчик и работи с две НПО – Фондация „Сийдър“- управлява ЗЖ и три ЦНСТ и СНЦ „Бъдеще за децата“- управлява ЦСРИ и ЦОП. 
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ІIІ. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ  ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И 
УЧИЛИЩНОТО  ОБРАЗОВАНИЕ  
 

1. Данни за деца и ученици, посещаващи детски градини и училища към декември 2020 г.  
(в документацията на отдел „Образование“ на общинската администрация) 

1. Деца в детски градини /без подлежащи на задължително предучилищно образование/ 1 266 
2. Деца, подлежащи на задължително предучилищно образование  /ПГ в детска градина или училище/ 1 142 
3. Ученици в общински и държавни и части училища /1- 4 клас/ 2 514 
4. Ученици в общински и държавни и частни училища  /5- 8 клас/ 2 780 
5. Деца в общински и държавни училища и частни /9-12 клас/ 2 284 
ОБЩ БРОЙ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ПУО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНАТА:  

9 986 

 
2. Данни за обхват и посещаемост на децата и учениците – за уч. 2019/2020 г.  

Брой необхванати 5-годишни и 6-годишни деца на територията на общината 22 - неоткрити на адрес 
12 - в чужбина 

Брой деца в задължителна училищна възраст, необхванати в системата на училищното образование  65 - незаписани 
57 - неоткрити на адрес 
14 - в чужбина 

Брой деца и ученици, нередовно посещаващи ДГ/училище  78 

Брой ученици, отпаднали от системата на училищното образование  19 
 
Забележка:  

Необхванатите деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст /от 5 до 16-годишна възраст вкл./ са обходени по адреси от 
екипите за обхват, съгласно Механизъма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от  
образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. Благодарение на доброто взаимодействие на всички 
заинтересовани страни – образователни институции, експерти от общинска администрация, кметове на населени места, полиция, Дирекция „Соцално 
подпомагане“, Регионално управление н образованието – Стара Загора, обществени възпитатели към МКБППМН, здравни медиатори към функция 
„Здравеопазване“, които влизат в състава на екипите за обхват, доведе до това на територията на община Казанлък необхванатите ученици да са сведени до 
минимум. Всички те са издирени по адреси, съставени са протоколи за обход и е установено, че по-голямата част от тях са заминали със семействата си за 
чужбина, а другата част са извън територията на община Кзанлък, но не са сменили постоянните си адреси. Тези, които са открити на адресите, са 
реинтегрирани в обрзователната система. 
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1. Данни за включването на децата и учениците във форми за развитие на интересите и потребностите за уч. 2018/2019 г.  
и за уч. 2019/ 2020 г. 

3А 
Ученици, включени в ЦОУД   за 
уч. 2018 / 2019 г.  

Ученици, включени в 
училищни форми за развитие на 
интересите  

Ученици, включени във форми за 
развитие на интересите по проекти 
към МОН /“Твоят час“ и др./ 

Брой ученици, включени в 
извънучилищни форми за развитие 
на интересите 

Брой групи  Брой ученици  Брой групи  Брой ученици  Брой групи  Брой ученици  Брой групи  Брой ученици  

106 2498 79 1412 106 2498 79 1412 

 
3Б 

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

Ученици, включени в 
училищни форми за развитие на 
интересите  

Ученици, включени във форми за 
развитие на интересите по проекти 
към МОН /“Твоят час“ и др./ 

Брой ученици, включени в 
извънучилищни форми за развитие 
на интересите 

Брой групи  Брой ученици  Брой групи  Брой ученици  Брой групи  Брой ученици  Брой групи  Брой ученици  

111 2545 156 2186 159 1506 66 875 

 
4. Данни за деца и ученици в риск - в документацията на училищата / ДГ, ДСП, ОЗД, МКБППМН; отдел „Образование”, РЗИ, РУО, ГРАО, 
Областни съвети по наркотични вещества, РПУ и др. 
 
1. Деца без родителска грижа или чиито родители са починали, неизвестни, лишени са от родителски права или 
родителските им права са ограничени, в т.ч с родители в чужбина 

70 

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

11 

3. Деца в опасност от увреждане на физическото, психическото, моралното, интелектуалното и социалното развитие 197 
4. Деца, извършили насилие  2 

Забележка: Информацията е по данни на Дирекция „Социално подпомагане“, гр.Казанлък, ИДПС към РУ – Казанлък, МКБППМН към 
Община Казанлък. 
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Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към Община Казанлък 
извършва превантивна дейност, насочена към ограничаване на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като акцентира 
върху корекционно-възпитателния аспект, както и по-пълноценно взаимодействие с институциите и организациите, имащи пряко или косвено 
отношение към дейността на МБППМН. Местната комисия целогодишно приема заявки от директорите на училищата за организиране на 
срещи и беседи по различни проблеми, свързани с противообществените прояви при подрастващите. За реализиране на ранна превенция и 
откриване на потенциални правонарушители, МКБППМН работи съвместно с ръководствата на всички учебни заведения на територията на 
общината, с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектори „Детска педагогическа стая” при 
РУ – гр. Казанлък, с отдел „Закрила на детето” при ДСП - гр. Казанлък.  През 2019 г. в МКБППМН са разгледани 57 възпитателни дела, а през 
2020 в МКБППМН са разгледани 49 възпитателни дела.  
 
5.А  Данни за деца и ученици със специални образователни потребности – данни уч. 2018 / 2019 г. 
5.1А Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини по чл. 
35 и в училищата по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование 

175 

От общия брой по т.5.1 – с ресурсно подпомагане от РЦПППО 67 
5.2. Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в специални училища  - 

5.3 Деца и ученици  със сензорни увреждания  6 
5.4 Деца и ученици с множество увреждания  19 
5.5 Деца и ученици интелектуални затруднения  51 
5.6 Деца и ученици с езиково-говорни нарушения  49 
5.7 Деца със специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия) 26 

5.8 Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър  13 
5.9 Деца с емоционални и поведенчески разстройства 11 
От всички деца и ученици със СОП – брой на децата и учениците с необходимост от интензивна грижа и подкрепа  54 

 
5.Б  Данни за деца и ученици със специални образователни потребности – данни за  уч. 2019/2020 г.  
5.1 Б. Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини по чл. 
35 и в училищата по чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование 

217 

От общия брой по т.5.1 – с ресурсно подпомагане от РЦПППО 64 
5.2. Общ брой на децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в специални училища  - 

5.3 Деца и ученици  със сензорни увреждания  10 
5.4 Деца и ученици с множество увреждания  22 
5.5 Деца и ученици интелектуални затруднения  86 
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5.6 Деца и ученици с езиково-говорни нарушения  59 
5.7 Деца със специфични нарушения на способността за учене (дислексия, дисграфия, дискалкулия) 48 

5.8 Деца и ученици с разстройства от аутистичния спектър  12 
5.9 Деца с емоционални и поведенчески разстройства 13 
От всички деца и ученици със СОП – брой на децата и учениците с необходимост от интензивна грижа и подкрепа  68 

Данните са по информация на директорите на училища и детски градини и от НЕИСПУО към 01.12.2019 г. 
 
6. Данни за деца и ученици с хронични заболявания – данни за уч. 2018/2019 г. и за уч. 2019/2020 г.  
 
6.1 Деца с хронични заболявания    2018/2019 г. 
6.2 Деца с хронични заболявания    2019/2020 г. 

64 деца и 185 ученици 
42 деца и 200 ученици 

 Информацията за посочените учебни години е предоставена от Регионална здравна инспекция – Стара Загора, на база извършени 
анализи на здравословното състояние на децата и учениците по подадени данни от медицинските специалисти от проведените профилактични 
прегледи, като за учебната 2018/2019 година обхващат 96,3% от децата и 90,2% от учениците в община Казанлък, а за учебната 2019/2020 г. – 
97,4% от децата и 82,4% от учениците.  

 
 

7. А. Данни за деца и ученици с изявени дарби – данни за уч. 2018/2019 г. – класирани  на областни, национални и международни 
олимпиади и състезания  
 
7.1.1 Деца с постижения в областта на науката 118 
7.1.2 Деца с постижения в областта на спорта   28 
7.1. 3 Деца с постижения в областта на изкуството   23 

 
7.Б. Данни за деца и ученици с изявени дарби – данни за уч. 2019/2020 г. - класирани  на областни, национални и международни 
олимпиади и състезания  

 
7.1.1 Деца с постижения в областта на науката 464 
7.1.2 Деца с постижения в областта на спорта 171 
7.1. 3 Деца с постижения в областта на изкуството 39 
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Използват се всички налични ресурси на материалната база на детските градини, училищата, ОДК, Национален природо-математически 
център, Младежки дом, културни институти, градски стадион и др. за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и 
ученици с изявени дарби като се търсят и допълнителни средства за финансиране. Осигурява се участието на децата в различни конкурси, 
фестивали и др. на местно, национално и международно ниво.  

Всяка година по Общинската програма за закрила на детето се осигуряват средства за обезпечаване участието на децата и ученици в 
различни национални, европейски и международни състезания, фестивали, конкурси и други. Ежегодно се отпускат по 7 едногодишни 
стипендии на даровити деца в областите „изкуство“, „спорт“ и „наука“.  

 
Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с обхвата и възможностите за оказване на подкрепа на учениците:  
Работата с децата и учениците със специални образователни потребности се организира в училищата и детската градина - там където са, 

в тяхната образователна среда. Досегашната работа и натрупаният опит при провеждането на цялостния образователно-възпитателен процес 
показва и някои проблеми в обучението на децата и учениците със СОП, които трябва да се преодолеят, за да бъде подкрепата на личностното 
им развитие по ефективна: 

• Недосатъчното познаване на специализираната методика за обучение от членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие 
• При обучение в електронна среда много по-трудно е общуването с учениците със СОП. Липсата на пряк контакт между 

преподаватели и ученици води до натрупване на дефицити в обучението; 
• Поради недостиг на финансови средства, в малките училища в населените места от общината, няма назначени специалисти 

/психолог, логопед, ресурсен учител/специален педагог, както и други специалисти, според индивидуалните потребности на 
детето/, за да се сформира  екип за подкрепа за личностно развитие на ученик със СОП.  

• В условията на многобройните групи, в които се интегрират децата със СОП, е затруднена индивидуалната работа, особено в 
случаите, когато детето е с множество тежки увреждания; 

• Целодневният престой на децата с тежки увреждания е предизвикателство за тях и останалите; 
• Отказ от страна на родители в много случаи да бъде предоставена подкрепа на детето им за личностно развитие; 
• Бавна и тромава процедура по предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие; 
• Пълната липса на компетентност от страна на родителите и неглижиране на възникващи проблеми с техните деца, водят до 

затруднена комуникация и затормозена релевантна връзка училище-семейство. 
Възможности/предложения за решение на изведените по-горе проблеми:  

• Работа с родители от страна на специалисти ( социални работници и психолози); 
• Изменение на механизма по предоставяне на ДПЛР с цел улесняване на процедурата; 
• Допълнително финансиране с цел назначаване на специалисти в институциите /психолог, логопед, ресурсен учител/, за да бъде 

по-пълноценна и ефективна работата им с децата и учениците със специални образователни потребности. 
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ІV. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА РЕСУРСНАТА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНО И 
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
 

1. Данни за персонала в училищата и ДГ и други специалисти на територията на общината – за уч. 2018/2019 г. и уч. 2019/2020 г. 
1.1 учебна 2018/2019 г. 

 
Училище / 
ДГ  

Населено 
място 

Персонал Педагогически специалисти 
 

О
бщ

 б
ро

й 

П
ед

аг
о 

ги
че

ск
и 

Н
еп

ед
а 

го
ги

че
ск

и 

Д
ир

ек
то

р 

За
м.

-д
ир

ек
то

р 

У
чи

те
л 

У
чи

те
л,

 Ц
О

У
Д

 

П
си

хо
ло

г 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
 с

ъв
ет

ни
к 

Л
ог

оп
ед

 

Ре
су

рс
ен

 у
чи

те
л 

У
чи

те
л 

на
 д

ец
а 

с 
ум

ст
ве

на
 и

зо
ст

ан
ал

ос
т 

Ре
ха

би
ли

та
то

р 
на

 с
лу

ха
 

и 
го

во
ра

 

К
ор

еп
ет

ит
ор

 

Тр
ен

ьо
р 

по
 в

ид
 с

по
рт

 

Ръ
ко

во
ди

те
л 

на
 

на
пр

ав
ле

ни
е 

И
К

Т 

В
ън

ш
ни

 л
ек

то
ри

/И
И

Д
 

ДГ №1 
„Здравец“ 

Казанлък 38 20 18 1  17  0,5  0,5 0,5       

ДГ №2 
„Снежанка“ 

Казанлък 35 18 17 1  15  0,25 0,5 0,25 0,5       

ДГ №3 
„Теменуга“ 

Казанлък 24 12 12 1  10  1          

ДГ № 6 
„Еделвайс“ 

Казанлък 31,5 15 16,5 1  12,5  0,5  0,5 0,5       

ДГ №7 
„Буратино 

Казанлък 29 15 14 1  12  1          

ДГ №8 ”Юрий 
Гагарин” 

Казанлък 29 16,5 12,5 1              

ДГ №9 
“Слънчице” 

Казанлък 38 21 17 1 1 19            

ДГ №11 
“Слънце“ 

Казанлък 19 9 10 1  8            

ДГ № 13 „Мечо 
Пух” 

Казанлък 26 14 12 1  12,5  0,5          

ДГ №15 Казанлък 30,5 14,5 16 1  12,5  1          
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„Звънче“ 

ДГ №16 „Роза“ Казанлък 14,5 7,5 7 1  6,5            

ДГ №17 
„Славейче” 

Казанлък 27,5 14,5 13 1  12,5     1      2 

ДГ №18 
„Пчелица“ 

Казанлък 29,5 14,5 15 1  12,5  0,5  0,5 0,5       

ДДГ 
„Детелина“ 
към МО 

Казанлък 17 7,5 9,5 1  6,5            

ППМГ 
„Никола 
Обрешков“ 

Казанлък 61 51 10 1 2 46   1       1  

ПХГ „Св. Св 
Кирил и 
Методий“ 

Казанлък 34,5 27,5 7 1 1 25  0,5         2 

ПГ „Акад. П. 
Стайнов“ 

Казанлък 23 19 4 1 1 16  0,5 0 0 0,5       

СУ „Екзарх 
Антим I“ 

Казанлък 93 87 6 1 2 69 11 0 1 0,5 1,5     1  

ПГ „Иван 
Хаджиенов“ 

Казанлък 43 31 12 1 2 27   1         

ПГЛПТ Казанлък 32 26 6 1 2 23     1     1  

ПГТТМ Казанлък 58 43 15 1 1 42   1         

НУПИД „Акад. 
Дечко Узунов“ 

Казанлък 39 34 5 1  34   1        5 

ОУ „Мати 
Болгария“ 

Казанлък 62 49 13 1 2 33 11  1  1       

ОУ „Н. Й. 
Вапцаров“ 

Казанлък 54 44 10 1 1 27 13  1  1       

ОУ „Св. П. 
Хилендарски“ 

Казанлък 40 33 7 1 1 20 9 1   1      1 

ОУ „Кулата“ Казанлък 40 33 7 1 1 20 11 1          



 15 

ОУ „Георги 
Кирков“  

Казанлък 48 37 11 1  26 9  1         

ОУ „Чудомир“ Казанлък 45 37 8 1 2 34 9           

ОУ „Антон 
Страшимиров“ 

Казанлък 34 28 6 1  4 4  1         

ОУ „В.Левски“ Бузовград 8 7 1 1 0 5 1           

ОУ „Кирил и 
Методий“ 

Копринка 15 9 6 1 0 7 1           

ОУ „Св. св. 
Кирил и 
Методий“ 

Шипка 10,5 8 2,5 1 0 5 2           

ОУ „Св. 
Климент 
Охридски” 

гр. Крън 14 10 4 1 0 2 2           

ОУ „Св.св. 
Кирил и 
Методий” 

с.Кънчево 15 12 3 1 0 8 3           

ОУ „Д-р Петър 
Берон” 

Шейново 8 6 2 1 0 4 1          2 

ОУ „Христо 
Ботев“ 

С.Енина 21 17 4 1 0 12 5 1   1      1 

ОУ „Св. Кл. 
Охридски” 

с. Горно 
Черковище 

15,5 12 3,5 1 0 9 2           

ОУ „Д-р П. 
Берон“ 

Овощник 17 13 3 1 0 10 3           

ОУ „Св. Св. 
Кирил и 
Методий“  

С. Ръжена 21 17 4 1 0 10 6 1  1 1       

ОУ „Св.П. 
Хилендарски“ 

Хаджидимит
рово 

18 14 4 1 1 9 3 0,25 0 0,25 0,5       

Общо:  1258 904,5 353,5 40 20 683,5 106 10,5 9,5 3,5 11,5 0 0 0 0 3 13 
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1.2 учебна 2019/2020 г. 
Училище / 
ДГ  

Населено 
място 

Персонал Педагогически специалисти 
 

О
бщ

 б
ро

й 

П
ед

аг
о 

ги
че

ск
и 

Н
еп

ед
а 

го
ги

че
ск

и 

Д
ир

ек
то

р 

За
м.

-д
ир

ек
то

р 

У
чи

те
л 

У
чи

те
л,

 Ц
О

У
Д

 

П
си

хо
ло

г 

П
ед

аг
ог

ич
ес

ки
 с

ъв
ет

ни
к 

Л
ог

оп
ед

 

Ре
су

рс
ен

 у
чи

те
л 

У
чи

те
л 

на
 д

ец
а 

с 
ум

ст
ве

на
 и

зо
ст

ан
ал

ос
т 

Ре
ха

би
ли

та
то

р 
на

 с
лу

ха
 

и 
го

во
ра

 

К
ор

еп
ет

ит
ор

 

Тр
ен

ьо
р 

по
 в

ид
 с

по
рт

 

Ръ
ко

во
ди

те
л 

на
 

на
пр

ав
ле

ни
е 

И
К

Т 

В
ън

ш
ни

 л
ек

то
ри

/И
И

Д
 

ДГ № 1 
„Здравец“ 

Казанлък 43 24 19 1  20  0,5  0,5 0,5       

ДГ № 2 
„Снежанка“ 

Казанлък 32,5 17 15,5 1  13  0,25 0,5 0,25 1       

ДГ  № 3 
„Теменуга“ 

Казанлък 25 13 12 1  11  1          

ДГ № 6 
„Еделвайс“ 

Казанлък 31,5 15 16,5 1  12.5  0,5  0,5 0,5       

ДГ № 7 
„Буратино“ 

Казанлък 26 14 12 1    1          

ДГ № 8 „Юрий 
Гагарин” 

Казанлък 31 17 14 1  15  1          

ДГ № 9 
„Слънчице” 

 Казанлък 41 24 17 1 1 19  1  1 1       

ДГ № 11 
„Слънце“ 

Казанлък 19 9 10 1  8            

ДГ № 13 „Мечо 
Пух” 

Казанлък 32 18 14 1  13  2  1 1       

ДГ № 15 
„Звънче“ 

Казанлък 31 16 15 1  14  0,5          

ДГ № 16 „Роза“ Казанлък 18 9 9 1  6,25  0,25  0,5 1       

ДГ № 17 
„Славейче” 

 Казанлък 29,25 15,25 14 1  12  0,25  0,5 1   0,5    

ДГ № 18 Казанлък 30,5 15,5 15 1  12,5  1  0,5 0,5       
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„Пчелица“ 

ДДГ 
„Детелина“ 
към МО 

Казанлък 16 7,5 8,5 1  6            

ППМГ „Никола 
Обрешков“ 

Казанлък 60 50 10 1 2 45   1       1  

ПХГ „Св. Св 
Кирил и 
Методий“ 

Казанлък 31 24 7 1 1 21,5  0,5         3 

ПГ „Акад. П.  
Стайнов“ 

Казанлък 25 20 5 1 1 18  0,5   0,5     1 1 

СУ „Екзарх 
Антим I“ 

Казанлък 94 85 9 1 3 66 11  1 0,5 1,5     1  

ПГ „Иван 
Хаджиенов“ 

Казанлък 44 33 11 1 2 29   1         

 ПГЛПТ Казанлък 33 27 6 1 2 24            

ПГТТМ Казанлък 56 43 14 1 2 39   1         

НУПИД „Акад. 
Д.Узунов“ 

Казанлък 41 36 5 1  34,5   0,5        3 

ОУ „Мати 
Болгария“ 

Казанлък 60 48 12 1 2 36 12 1 1  1       

ОУ „Н. Й. 
Вапцаров“ 

Казанлък 60 49 11 1 2 31 14  1  1       

ОУ „Св. П. 
Хилендарски“ 

Казанлък 41 35 6 1 1 19,5 11 0,5  1       1 

ОУ „Кулата“ Казанлък 42 35 7 1 1 24 11 1         1 

ОУ „Георги 
Кирков”  

Казанлък 51 39 12 1 2 26 11  1  1       

ОУ „Чудомир“ Казанлък 45 37 8 1 2 24 10           

ОУ „Антон 
Страшимиров“ 

Казанлък 34 26 6 1  22 4  1         

ОУ „В.Левски“ Бузовград 8 7 1 1  6 1           
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ОУ „Кирил и 
Методий“ 

Копринка 13 9 4 1  7 1           

ОУ „Св. св. 
Кирил и 
Методий“ 

гр. Шипка 11 8,5 2,5 1  5,5 2           

ОУ „Св. 
Климент 
Охридски” 

гр. Крън 16 11 5 1  8 2           

ОУ 
„Св.св.Кирил и 
Методий” 

с. Кънчево 13 11 2 1  7 3           

ОУ „Д-р Петър 
Берон” 

Шейново 10 8 2 1  6 1           

ОУ „Христо 
Ботев“ 

с. Енина 21 17 4 1  12 4 1  0,5        

ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ 

с. Горно 
Черковище 

13 11 2 1  7 3           

ОУ „Д-р П. 
Берон“ 

Овощник 15 12 3 1  9 3           

ОУ „Св. Св. 
Кирил и 
Методий“  

С. Ръжена 25 21 4 1 1 11 6 1  1 2       

ОУ „Св.П. 
Хилендарски“ 

Хаджидим
итрово 

17,5 13,5 4 1 1 9,5 3 0,5   0,5       

Общо:  1209,75 930,25 354 40 26 710 113 15,25 9 6,75 15   0,5  4 9 

 
Данните в таблиците са подадени от директорите като щатни бройки. 

Образователните институции, които имат финансова възможност и потребност на деца и ученици от подкрепа, са назначили специалисти - 
психолози, логопеди, ресурсни учители, а там, където това не е възможно, се ползват услугите на определените от РЦПППО специалисти. В 
подкрепа на педагозите в училищата и детските градини са специалистите на ЦОП – Казанлък и ДЦДУ – Казанлък. 
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2. Информация за възможностите на училищата /ДГ за ресурсно обезпечаване на подкрепата на децата и учениците със СОП 
 

Училище / ДГ Населено място Брой деца 
/ученици със 
СОП  

Възможности за: 

назначаване на ресурсни 
специалисти /конкретно 

назначаване на пом.-
учители  

ДГ № 1 „Здравец“ Казанлък 8 Психолог, логопед, ресурсен учител не 

ДГ № 2 „Снежанка“ Казанлък 6 Ресурсен учител, логопед, психолог Да (по проект) 

ДГ № 3 „Теменуга“ Казанлък 1 психолог Не 
ДГ № 6 „Еделвайс“ Казанлък 7 Логопед, психолог, ресурсен учител не 

ДГ № 7 „Буратино“ Казанлък 0 психолог не 

ДГ № 8 „Юрий Гагарин“ Казанлък 0 Логопед и психолог не 
ДГ № 9 „Слънчице“ Казанлък 4 Психолог, логопед, ресурсен не 

ДГ № 11 „Слънце“ Казанлък 4 не не 
ДГ № 13 „Мечо Пух“ Казанлък 12 Ресурсен учител, логопед и психолог да 

ДГ № 15 „Звънче“ Казанлък 1 психолог не 

ДГ № 16 „Роза“ Казанлък 6 Ресурсен учител, логопед и психолог  да  

ДГ № 17 „Славейче“ Казанлък 7 Ресурсен учител, логопед и психолог да 

ДГ № 18 „Пчелица“ Казанлък 6 Ресурсен учител, логопед и психолог да 
ДДГ „Детелина“ към МО Казанлък 1 не не 

ППМГ „Никола Обрешков“ Казанлък 0 Педагогически съветник не 

ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Казанлък 5 Психолог не 

ПГ „Акад. П. Стайнов“ Казанлък 4 ресурсен учител и психолог не 

СУ „Екзарх Антим I“ Казанлък 15 ресурсен учител, логопед и 
педагогически съветник 

не 

ПГ „Иван Хаджиенов“ Казанлък 0 Педагогически съветник не 

ПГЛПТ Казанлък 18 Ресурсен учител не 

ПГ по транспорт и транспортен Казанлък 6 Психолог и Педагогически съветник  не 
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мениджмънт 

НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ Казанлък 1 Педагогически съветник не 

ОУ „Мати Болгария“ Казанлък 5  ресурсен учител, психолог и 
педагогически съветник 

не 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ Казанлък 12 ресурсен учител и педагогически 
съветник 

не 

ОУ „Св. П. Хилендарски“ Казанлък 14 Ресурсен учител, логопед и психолог не 

ОУ „Кулата“ Казанлък 9 психолог не 

ОУ „Г. Кирков” Казанлък 9 ресурсен учител и педагогически 
съветник 

не 

ОУ „Чудомир“ Казанлък 10 не не 

ОУ „Антон Страшимиров“ Казанлък 0 Педагогически съветник да 
ОУ „Васил Левски“ с. Бузовград 5 не не 

ОУ „Кирил и Методий“ с. Копринка 1 не не 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Шипка 6 не не 

ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Крън 5 не не 
ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Кънчево 5 не не 

ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Шейново 0 не не 

ОУ „Христо Ботев“ с. Енина 6 Психолог и логопед не 

ОУ „Св. Кл. Охридски“ с. Г. Черковище 0 не не 

ОУ „Д-р П.Берон“ с. Овощник 1 не не 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ръжена  17 Психолог, логопед и ресурсни учители не 

ОУ „Св. П. Хилендарски“ с. Хаджидимитрово 6 Ресурсен учител, логопед и психолог не 

 Данните са към м. декември 2020 г. 
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3. Кадрова осигуреност със специалисти в социални и други институции  на територията на общината  
 

Специалисти  Брой  
Медицински специалисти 42 
Рехабилитатори 2 
Логопеди 16 
Ресурсни учители 17 
Психолози  27 
Социален педагог 3 
Социални работници 6 
Педагогически съветници 10 

 
Медицинските специалисти, работещи в образователните институции, както и в социалните услуги на територията на общината са 42, 

от които 8 медицински сестри обслужват училищата в град Казанлък, 33 са в детските градини в общината, като в това число влизат и 
медицинските сестри, които работят в яслените групи към детските градини, 1 медицинска сестра обслужва Дневен център за деца с 
увреждания, гр. Казанлък. 

Специалистите в социалните услуги (ЦСРИ, ЦОП и ДЦДУ), работещи с деца са: 2-ма рехабилитатори, 4-ма логопеди, 7 психолози, 3-ма 
социален педагог, 6 социални работници. Останалите специалисти са в детските и учебни заведения на територията на общината. 

 
 

Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с ресурсната обезпеченост:  
         Когато в група в ДГ има дете със СОП, но не е на ресурсно подпомагане, е изключително трудно да се организира ефективно престоя, 
социализацията и обучението му, особено при условие, че в групата има минимум 25 деца. Средствата по ЕРС не позволяват назначаване на 
помощник на учителя или друг специалист, който да бъде в помощ и подкрепа на детето със СОП, като и на другите деца от групата, за 
които също е необходимо да се осигурява индивидуален подход и внимание. По проект АПСПО в 5 от детските градини вече има назначен 
помощник на учителя. 
 
Възможности/предложения за решение на изведените по-горе проблеми:  
        Създаване на възможност и осигуряване на финансови средства за назначаването на помощник на учителя във всички детски градини 
или социален работник. 
       Всички педагогически специалисти, които ще работят с деца и ученици със СОП, да участват регулярно в различни квалификационни 
форми с оглед оптималната им подготовка за работа със специализирани обучителни методи и техники. 
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V. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА МАТЕРИАЛНАТА СРЕДА И УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ  
 
 
Достъпна архитектурна среда 

У
чи

ли
щ

е 

Н
ас

ел
ен

о 
м

яс
то

 

Достъпна архитектурна среда 

Входни и комуникационни пространства 

Пригодност на помещенията и 
пространствата за общо ползване за хора с 

увреждания 

Достъпно и пригодно за хора с 
увреждания санитарно-

хигиенно помещение 

Достъпен вход 
Достъпност до помещения и 

пространства 

С
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ни
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ре
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ре
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Т
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П
од
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ППМГ „Никола 
Обрешков“  Казанлък да Не е 

необходима да да да да да да да 

ПХГ „Св. св. 
Кирил и 
Методий“ 

 
Казанлък да не не не не не да не да 

ПГ „Акад. Петко 
Стайнов“ Казанлък не не да да не не не да да 

СУ „Екзарх 
Антим I“ Казанлък да да да не не не да Да не 

ПГ „Иван 
Хаджиенов“ гр. Казанлък да не да да не не да да да 

ПГЛПТ гр. Казанлък да не да да не не да да да 

ПГТТМ гр. Казанлък не не да да не не не не не 

НУПИД „Акад. 
Д. Узунов гр. Казанлък не не не не не Асансьор не да да 

ОУ „Мати 
Болгария“ гр. Казанлък не не да не не не да не не 

ОУ „Н. Й. 
Вапцаров“ гр. Казанлък да не да да не да да да да 
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ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ гр. Казанлък 

да не да да не не да да да 

ОУ „Антон 
Страшимиров” гр. Казанлък 

да не не да не не да Не да 

ОУ „Кулата“ гр. Казанлък не не да не не не не не не 

ОУ Георги 
Кирков”  гр. Казанлък 

не не да да не не не не не 

ОУ „Чудомир“ гр. Казанлък не не да да не не не да не 

ОУ „Васил 
Левски“ 

с. Бузовград  
не не не не не не не не да 

ОУ „Кирил и 
Методий“ с. Копринка 

не не да не не не не не не 

ОУ „Св.св. Кирил 
и  Методий“ 

 гр. Шипка да не да да не не не не не 

ОУ „Св. Климент 
Охридски”  гр. Крън 

да да да не не да не да да 

 
ОУ „Св.св.Кирил 
и Методий” с. Кънчево 

не не да не не не не не не 

ОУ „Д-р Петър 
Берон” 

с. Шейново да не да да не не да да да 

ОУ „Христо 
Ботев“ 

с. Енина 
не не да не не не не не не 

ОУ „Св. Кл. 
Охридски” 

с. Горно 
Черковище не не не не не не не не не 

ОУ „Д-р Петър 
Берон“  с. Овощник 

да да да да да да да да да 

ОУ „Св. Св. Кирил 
и Методий“ 

 с. Ръжена да не да да не не да не да 

ОУ „Св. П. 
Хилендарски“ 

с. Хаджиди 
митрово 

да не да да не да не не да 
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Данни за материалната среда 

 
Училище/ДГ 

 
Населено място 

Спортна база 
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 1
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ДГ № 1 „Здравец“ Казанлък 
да да да    да   

ДГ № 2 
„Снежанка“ 

гр. Казанлък 
да да да    да   

ДГ № 3 Теменуга Казанлък 
да да да    да   

ДГ № 6 
„Еделвайс“ 

Казанлък 
да да да    да   

ДГ № 7 
„Буратино“ 

Казанлък да да да    да   

ДГ № 8 „Юрий 
Гагарин“ 

Казанлък 
не да частично    да   

ДГ № 9 
„Слънчице“ 

Казанлък 
да да да    да   

ДГ № 11 „Слънце“ Казанлък да да да    да   

ДГ № 13 „Мечо 
Пух“ 

Казанлък 
да да да    да   

ДГ № 15 „Звънче“ Казанлък да да да    да   
ДГ № 16 „Роза“ Казанлък да да частично    да   

ДГ № 17 
„Славейче”  Казанлък  

да да да    да   
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ДГ № 18 
„Пчелица“ 

Казанлък 
да да не    да   

ДДГ „Детелина“ 
към МО 

Казанлък да да да    да   

ППМГ „Никола 
Обрешков“ 

гр. Казанлък да да да не Да - 4 не не не не 

ПХГ “Свети Свети 
Кирил и Методий“ 

Казанлък 
да да да да да не не не не 

ПГ“Ак. П. 
Стайнов“ 

Казанлък да да да да да не не не не 

СУ „Екзарх Антим 
I“ 

Гр. Казанлък да да да да Да - 3 не да не не 

ПГ „Иван 
Хаджиенов“ 

Казанлък да да да да Да -4 не не не не 

ПГЛПТ Казанлък да да да да Да -3 не не не не 
ПГТТМ  Казанлък да да да да Да -5 не не не не 
НУПИД „Акад. Д. 
Узунов“ 

Казанлък да не да да да не не не не 

ОУ „Мати 
Болгария“ 

Казанлък да 
 

да 
 да не да не да не не 

ОУ „Н. Й. 
Вапцаров“ 

Гр. Казанлък да да да не да не да не не 

ОУ „Св. П. 
Хилендарски“ 

Казанлък 
да да да да да не да не не 

ОУ „Антон 
Страшимиров”  Казанлък 

не да не не да не не не не 

ОУ „Кулата“ Казанлък да да да да да не да не не 

ОУ „Г. Кирков”  Казанлък да да да да да не да не не 
ОУ „Чудомир“  Казанлък да да да не да не да не не 

ОУ „Васил 
Левски“ 

с. Бузовград 
не да не не да не не не не 

ОУ „Кирил и 
Методий“ 

с. Копринка да да не да да не не не не 
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ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ 

гр. Шипка 
да да да   не да да не 

ОУ „Св. Климент 
Охридски“ 

гр. Крън да да да не не не да не не 

ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий” 

с. Кънчево 
не да частично 

 да да не не не не 

ОУ „Д-р Петър 
Берон” 

с. Шейново да да да не да не не не не 

ОУ„Хр. Ботев“ с. Енина не да да не да не да да не 

ОУ „Св. Климент 
Охридски” 

с. Г. Черковище 
да не не не да не не не не 

ОУ „Д-р П. Берон“ 
 Овощник Да да да да да не не да не 

ОУ „Св. св. Кирил 
и Методий“ 

с. Ръжена 
да да да да да не не да да 

ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ 

с. Хаджидимитрово  да да да да да не не не не 

Общо  35 38 34 15 38     

 
На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която 

осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.  
През учебната 2019/2020 година със средства от Община Казанлък, със собствени средства на институциите, както и със средства по 

Национални програми и проекти се извършиха следните ремонтни дейности, подобрения, изграждане на съоръжения и реконструкции в 
училища и детски градини:  

 Ремонт на спортно игрище и  площадки в СУ „Екзарх Антим I“, гр. Казанлък, на обща стойност  286 446 лв.  
 подмяна настилката на двора на ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък на стойност 59 992 лв. 
 подмяна настилката на двора на ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък на стойност 59 918 лв.   
 изграждане на две площадки за игра в ДГ № 8 „Юрий Гагарин“, гр. Казанлък – поставяне на ударопоглъщащи настилки и 

съоръжения за игра, на обща стойност 26 000 лв. 
 обновяване на детските площадки и съоръженията за игра в двора на ДГ № 6 „Еделвайс“, на обща стойност 11 206 лв.  
 обновяване съоръженията за игра на детските площадки в ДГ № 1 „Здравец“ – филиал с. Енина на обща стойност 8 350  лв. 
 газификация на сградата на ОУ „Христо Ботев“, с. Енина на стойност 25 992 лв. 
 По Проект към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС) се изгради площадка за 

игра, отдих и спорт и поставяне на нови съоръжения в двора на ДГ № 16 „Роза“, филиал в гр. Шипка, на стойност 4 971 лв.  
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 В процес на изграждане на площадки по Безопасност на движението по пътищата в ДГ № 9 "Слънчице" и ДГ № 1 „Здравец“ 
– филиал с. Енина - всяка на обща стойност 2 500  лв. 

 Изграждане, оборудване и обзавеждане на компютърен кабинет в ОДК „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък по НП 
„Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в Центрове за подкрепа за личностно развитие“, на 
стойност 19 320 лв. 

Всички институции в системата на предучилищното и училищното образование работят активно по национални програми и проекти, 
чрез които непрекъснато подобряват материалната база, условията за работа с деца, ученици и родители, подобряват качеството на 
образователния процес, повишават квалификацията на педагогическите специалисти.  
 
 
Бюджет /детски  и учебни заведения /: 
Финансови средства за последната бюджетна година (2019): сума или процент 
- от държавния бюджет: 24 419 076,33 лв., като в това число: 
 - за общински училища - 18 025 599,56 лв. 
 - за общински детски градини - 6 175 903,20 лв. 
 - за ЦПЛР - ОДК "Св.Иван Рилски", гр. Казанлък - 217 573, 57 лв. 
- от общинския бюджет: 1 215 863,52 лв. за училища, детски градини и ЦПЛР 
- от проекти:  1 432 171,89 лв., в това число по Програма „Еразъм“ – 342 566,54 лв.; проект „Подкрепа за успех“ – 65 168,47 лв.; проект 
„Активно приобщаване в системата на предучилщното образование“ – 28 630,03 лв.; проект „Нов шанс“ – 26 276,90 лв.; проект 
„Квалификация за професионално развитие на педагогическия персонал“ – 24 120,00 лв.; по проект „Обновяване на образователната 
инфраструктура на община Казанлък“ (с обща стойност 9 504 532,06 лв.) – 945 409,95 лв. 
 
Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с осигуряването на пълноценна материална среда за образование на 
учениците и подкрепа за личностното им развитие:  
 

- Необходим финансов  ресурс за реконструкция на съществуващата база в образователните инситуции в помощ на децата с увреждания, 
като се сигурят целево допълнително средства извън делегирания бюджет за изграждане на нужните съоръжения. 

- Липсват специални програми и помагала, които са необходими за адаптирането на учебния материал към учениците със специални 
образователни потребности. 

- Сградите на част от детските градини и училищата не разполагат с рампа и асансьор, неприспособени са  стълбищата и  сервизните 
помещения за децата с увреждания.  

 
Възможности/предложения за решение на изведените по-горе проблеми:  
- Отпускане на допълнителни средства за съвременно обзавеждане и оборудване на физкултурните салони, както и за оборудване на спортните 
площадки с подходящи съоръжения за игра 
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VI. ИНФОРМАЦИЯ И АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПАРТНЬОРСКИ МРЕЖИ 
 

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

Населено 
място Училище 

Изградени партньорства 
(моля, посочете конкретно) 
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Казанлък 
 

 ДГ № 1 „Здравец“   

Ощинска библиотека „Искра“, 
 Народно читалище „Братство 
– 1869“, с. Енина и Народно 
читалище „Петко Маналов-
1932“, с. Долно Изворово 

  
 Дневен център за 
деца с увреждания, 
Казанлък 

   

 
Казанлък ДГ № 2 „Снежанка”  

 Народно читалище 
„Освобождение-1884”, с. 
Шейново и библиотеката в с. 
Шейново 

     

Казанлък ДГ № 3 „Теменуга“  
детски отдел на Общинска 
библиотека „Искра“ 

    
Спортен клуб по 

плуване „Траяна“ 
    

 
Казанлък ДГ № 6 „Еделвйс“     ЦОП -  

Казанлък 

Дневен център за 
деца с увреждания, 
Казанлък 

      

 
Казанлък ДГ № 7 „Буратино“   Ощинска библиотека „Искра“        

 
Казанлък  ДГ № 9 „Слънчице“ 

Младежки 
център за 
развитие 
"Взаимопомощ"; 
- 
 

Ощинска библиотека „Искра“,  
Народно читалище „Антон 
Страшимиров”, с. Черганово;  
Народно читалище „Пробуда”, 
с. Копринка;  
Музей на розата, гр. Казанлък. 
Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“, гр. Казанлък 

ЦОП - 
Казанлък   

 Клуб по спортни 
танци „Киара Н“; 

- карате клуб 
„Шори Доджо“; 
футболен клуб 
„Арена“. 

   

 
 
Казанлък 

ДГ № 11 „Слънце“    Народно читалище „Хаджи 
Димитър-1927”,  с. Кънчево      

 
 
Казанлък 

 ДГ № 13 „Мечо Пух“    Общинска библиотека 
„Искра“, гр. Казанлък   

 Дневен център за 
деца с увреждания 
/ДЦДУ/  
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Казанлък ДГ № 16 „Роза“    
 Ощинска библиотека „Искра“,  
Общински театър „Л. 
Кабакчиев“ 

          

Казанлък  ДГ № 17 „Славейче“ 

 Сдружение 
„Бъдеще за 
децата” 
Казанлък  
ТЦ „Светулка – 
1”,  гр. Казанлък 

 Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“, Ощинска 
библиотека „Искра“,   
Народно читалище 
„Светлина“, с. Ръжена 

         
 

Казанлък ДГ № 18 „Пчелица“  

 Българско 
движение „Син 
флаг“ 
ТД „Орлово 
гнездо“ 
Сдружение 
„Бъдеще за 
децата“ 

Общинска библиотека „Искра“ 
Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“ 

ЦОП - 
Казанлък 

Дневен център за 
деца с увреждания, 
Казанлък  

Спортен клуб „Петя 
Пендарева“, 
Ансамбъл за 
народни песни и 
танци „Искра“ 

   

Казанлък ОУ „Мати Болгария“  
Общинска библиотека 
„Искара“,  
читалища, музеи 

ЦОП - 
Казанлък     

 
 
Казанлък 

 
ОУ „Никола Йонков 
Вапцаров“ 

„Български 
дарителски 
форум“ 

Ощинска библиотека „Искра“  -  - 

Клуб по спортни 
танци „Роза“, 
волейболен клуб 
„Казанлък Волей“, 
футболен клуб 
„Розова долина“ 

 -  

Казанлък  ОУ „Георги Кирков“  

Ощинска библиотека „Искра“ 

Исторически музей „Искра“, 
гр. Казанлък, Литературно-
художествен музей  
„Чудомир“ 

          

Казанлък ОУ „Антон 
Страшимиров“ 

ЦМДТ 
„Амалипе“ 

Народно читалище „Искра-
1860“, гр. Казанлък      

Казанлък ППМГ „Никола 
Обрешков“ 

 „Американска 
фондация за 
България“, 
„Образование и 
технологии“, 
Ротари клуб 

Дом на културата „Арсенал“,  
Народно читалище „Искра“,  
Литературно-художествен 
музей „Чудомир“,  
Музей на фотографията и 
съвремените визуални 
изкуства, Историческия музей 
„Искра“,  
Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“ 

     Спортни клубове 
община Казанлък 

 „Арсенал“ АД, 
„Давид 
Холдинг“,  
„Е-Динамикс“ 

  

Казанлък СУ „Екзарх Антим I“   

Исторически музей „Искра“,  
Литературно-художествен 
музей „Чудомир“,  
Дом „Петко Стайнов“ 
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Казанлък  ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски“ 

 СНЦ „Бъдеще 
за децата“ 

 Общинска библиотека 
„Искра“ 
Исторически музей „Искра“ 

       НДЕФ  ЕВН  

Казанлък  ОУ „Кулата“   Общинска библиотека 
„Искра“   

 Дневен център за 
деца с увреждания, 
гр. Казанлък 

     

Казанлък НУПИД „Акад. Дечко 
Узунов“  

Общинска библиотека 
“Искра“,  
Художествена галерия, 
Литературно-художествен 
музей „Чудомир“, 
Исторически музей „Искра“ 

  „Инър уил клуб“, 
„Ротари клуб“ 

„Кремона – 
България“ ООД  

Казанлък  ПГ „Иван Хаджиенов“ 

Сдружение 
„Младежки 
гвардейски 
отряди“ 
Сдружение 
„Бъдеще за 
децата“ 
Инър Уийл клуб 
Казанлък 

Исторически музей „Искра“ 
Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“ Общински 
библиотека „Искра“ 
Литературно-художествен 
музей „Чудомир“ 
Народно читалище „Възродена 
искра“, Казанлък 
Народно читалище „Цвятко 
Радойнов – 1885“, гр. Крън 

 да    

Превантивно-
информационен 
център по 
зависимости - Стара 
Загора 
 

Казанлък ПГТТМ   Културните институти   

Олимпийски клуб 
НСА 
Клуб „Приятели на 
армията“ 

 

УНСС, НСА, 
Технически 
университет – 
Варна, Технически 
университет – 
Габрово, Русенски 
университет „А. 
Кънчев“ 

с. Енина ОУ „Христо Ботев“   

 Народно читалище „Братство 
– 1869“, с. Енина,  
Народно читалище „Искра - 
1860“, гр. Казанлък, 
Общинкса библиотека 
„Искра“, 
 Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“ 

ЦОП 
Казанлък       

 
с. Ръжена ОбУ „Св. св. Кирил и 

Методий“  
Общински театър „Любомир 
Кабакчиев“ 

 
   

 

 
с. Горно 
Черковище 

ОУ „Св. Климент 
Охридски“  

Народно читалище „Отец 
Паисий-1905“, с. Г. Черковище  

 

   

 

 
с. Шейново ОУ „Д-р Петър Берон“ 

 

Народно читалище 
„Освобождение-1884“, с. 
Шейново 

 

   

 

 
с. Копринка ОУ „Кирил и Методий“ 

 
Народно читалище „Пробуда – 
1920“, с. Копринка 
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с. Енина ОУ „Св. Кл. Охридски“ 

 
Народно читалище „Цвчтко 
Радойново – 1885“, с. Крън 

 

   

 

 
с. Кънчево ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“  

Народно читалище „Хаджи 
Димитър-1927”,  с. Кънчево, 
Библиотека 

 

   

 

 
 
 
с. Овощник 

ОУ „Д-р Петър Берон“ 

Младежки 
център за 
развитие 
„Взаимопощ“ 
Здружение 
„Бъдеще за 
децат“ 

 Ощинска библиотека „Искра“ 
 

Център за 
настаняване 
от семеен 
тип за деца 
и младежи 
без 
увреждания 
, гр. 
Казанлък    

 

 
Образователните институции си партнират изключително успешно с всички културни институти на територията на общната, както и с 

институциите, предоставящи социални услуги за деца. Редовни посещения в Общинска библиотека „Искра“ от деца и ученици отчитат всички 
училища и детски градини в гр. Казанлък. Останалата част от институциите от образователната система от другите населени места от 
общината са си сътрудничили с библиотеките към съответното читалище в населеното място. Тъй като това е редовна практика, можем да 
твърдим със сигурност, че един от методите за предотвратяване на обучителни трудности и отпадане от образователната система е 
провеждане на съвместни дейности между училища и детски градини и културните институти в общината - читалища, библиотеки, 
исторически музей, музей на фотографията и др. 

 
Изведени проблеми на училищно и общинско ниво, свързани с взаимодействието на образователната институция със социални 
партньори:  
 
 
Възможности/предложения за решение на изведените по-горе проблеми:  
 
 

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

  На територията на община Казанлък функционират 23 читалища, от които 4 в гр. Казанлък и 19 в населените места. В тях се предоставя 
възможност на децата и учениците да развиват своите интереси в областта на танците, музиката, изобразителното и театралното изкуства. 
Дейност развиват: школи по пиано, акордеон, цигулка, вокални групи, битови оркестри, състави за художествено слово, театрални състави, 
школи за народни танци, школи по спортни танци, детско-юношески хорове, формации за класически и модерни танци, школи по класическа 
китара, школи по зумба школи по изобразително изкуство, езикови школи, фолклорни ансамбли. 

Разнообразни форми на работа предлага Общинска библиотека "Искра", както и читалищните библиотеки на територията на общината. 
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Повече от 40 спортни клуба в общината предоставят възможност за активно занимание със спорт на децата и младите хора – лека 
атлетика, ориентиране, тенис,  футбол, шах, борба, волейбол, футбол, художествена гимнастика, източни бойни изкуства, колоездене, спортна 
стрелба, спортно катерене, таекуондо, тенис, тенис на маса и други.  
 
 
VII. ОБОБЩЕН АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНАТА 

На терторията на община Казанлък са създадени условия за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота в 
общността чрез осигуряване на подкрепа за личностно развитие в подходяща физическа, психологическа и социална среда на деца и ученици 
със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания. 

Чрез осигуряване на подходяща среда и ресурси детските и учебните заведения заедно с институциите, предоставящи социални услуги 
за деца, РЦПППО, НПО, РУО и всички заинтересовани страни, предоставят обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците за развиване на способностите и уменията им в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. 

В началото на учебната година е извършена входяща диагностика на децата, в следствие на което е диференцирана нуждата от обща и 
допълнителна подкрепа. За всяка институция е определен координатор за организиране и координиране на процеса за осигуряване на ОПЛР и 
ДПЛР. Създадени са екипи по приобщаващо образование. Разработени са индивидуални учебни планове и програми за деца и ученици със 
СОП. Реализирано е взаимодействие с РЦПППО за осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална подкрепа на децата и 
учениците със специални образователни потребности.  

За всички деца и ученици със СОП има изготвени индивидуални планове за подкрепа и седмични разписания за съответните 
специалисти за ДПЛР – психолог, логопед, ресурсен учител и др., съобразени с психо-физическите особености и индивидуалните потребности 
на децата и учениците. Всяко дете и ученик със СОП притежава Лично досие, съдържащо информация за здравния статус, нивото на развитие 
на индивидуалните му потребности и план за реализиране на конкретни мерки за преодоляване на дефицити в обучителния процес. В 
институции, в които няма назначен специалист на щат, а има дете с установена необходимост от подкрепа,  се ползват услугите на 
Региионалния център за подкрепа процеса на приобщаващото образование - гр. Стара Загора. Освен назначените на щат специалисти в 
образователните институции, както и тези от РЦПППО, в училищата и детските градини се използва ефективно ресурсът и на местните 
социални услуги като ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ. 

Доброто сътрудничество между РУО – Стара Загора, Община Казанлък, отдел „Закрила на детето” при дирекция „Социално 
подпомагане” гр. Казанлък, Детска педагогическа стая към РУ на МВР, детски градини и училища доведе до подобрен обмен на данни и 
комуникация за по-пълно обхващане на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение.  

За децата с изявени дарби на територията на общината има множество клубове по интереси, школи, състави и формации, не само в 
образователните институции, в които могат да развиват своите интереси и да задоволяват своите потребности. 

 
VIII.  ДОБРИ ПРАКТИКИ НА ОБЩИНСКО НИВО ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТЕНИ ПОЛИТИКИ ЗА: 

1. подкрепа за личностно развитие на детето и ученика 
Във всички детски градини и училища на територията на община Казанлък се осъществява подкрепа за личностното развитие на децата 

и учениците, в зависимост от индивидуалните им образователни потребности. 
2. изграждане на позитивен организационен климат 
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Във всички училища и детски градини ежегодно се организират на училищно ниво спортни празници, изложби, базари, концерти, 
театрални представления, кулинарни празници и състезания, посещения в различни социални институции (домове за стари хора, дневни 
центрове за деца и възрастни с увреждания, ЦНСТ и ЗЖ) и др. за деца и ученици, включително и за такива със СОП.  

Освен това децата и учениците  активно се включват в организираните и от Община Казанлък спортни празници, Ученически игри, 
концерти, инициативи по различни поводи от национален и местен характер (3-ти март, Великден, 24 май - Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост, Празник на розата, Съединението на България, Обявяване на Независимостта и много др.).  

3. Утвърждаване на позитивна дисциплина 
Децата на ОПЛР и ДПЛР са включени във всички масови и групови дейности и мероприятия на детските градини и училищата, като 

наред с това се осъществява и индивидуална работа с тях от съответния специалист. Образователните институции организират ежемесечно 
инициативи по повод различни световни, международни, европейски, национални дни, както и мероприятия с активно участие на родителите 
по различни теми. 

4. Развитие на училищната общност. 
В детските градини са реализирани различни занимателни дейности с децата и с техните родители, насочени към приобщаване на деца 

със специални потребности в ежедневния живот в детските градини. 
В училищата са проведени и изнесени открити уроци; съвместна работа на педагогическите съветници/психолозите и класните 

ръководители; тренингови занимания за развиване на социални умения; прилагане на усвоените умения в инициативи организирани от 
училището; участие на родители на ученици в дейности по плана на ученическите съвети и др. 

 
IX. Предложения за мерки и дейности, които да бъдат включени в Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на 
децата и учениците в област Стара Загора за периода 2021-2022 г. 
 

• Да продължи осъществяването на целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за 
осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси; 

• Повсеместно създаване на подходяща подкрепяща среда за деца със СОП - достъпна архитектурна, обща и специализирана среда, 
технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти; 

• Да се приложат различните форми на обучение, с цел да се отговори на потребностите и да се даде достъп до образование, както и да се 
предотврати преждевременно отпадане и ранно напускане на училище; 

• Разработване и прилагане на програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище; подпомагане на трудовата и 
професионалната реализация на завършващите средно образование; да се разработят инструменти за ранно кариерно ориентиране на 
застрашените от отпадане ученици, както и адаптиране на инструменти за целите на кариерното ориентиране на ученици със специални 
образователни потребности; да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите 
средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда, за да се повиши мотивацията на учениците да завършат училище; 

• Пълноценно сътрудничество между всички участници в образователния процес – учебни заведения, органи на местното 
самоуправление, Регионалното управление на образование, семействата и общността; 

• Разширяване на партньорската мрежа между професионалните гимназии и бизнеса в община Казанлък за съвместно прилагане на 
метода „учене чрез работа”; 
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Идентифицирана потребност от разкриване/функциониране на ЦПЛР на общинско ниво:  
 
Насоченост на дейностите  
Центровете за подкрепа за 
личностно развитие 

Потребност  
/да /не/ 

Предложения за мерки и дейности за включване в Областната стратегия  

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

Имаме разкрит 
на територията 
на общината 

        На територята на общината има функцониращ център за подкрепа за личностното 
развитие на децата и учениците, в който чрез различни учебни форми се дава възможност 
за развитие на интересите, способностите и компетентностите им и за изява в областта на 
науката, изкуството и спорта. 

2. За кариерно ориентиране и 
консултиране 

да        Изграждане и функциониране  на младежки информационно - кариерен център за  
предоставяне на качествени услуги за кариерно ориентиране и консултиране на 
завършващите основно образование ученици.  
       Предоставяне на актуална информация на учениците и техните семейства за 
възможностите да продължат на образованието си в подходящи за тях специалности; 
        Извършване на консуллтации за избора на паралелка по отношение на профили и 
професии, които се предлагат от гимназиите  на територията на общината Казанлък за 
продължаване на образованието след завършена основна степен;  

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

  

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

да  

5. За педагогическа и 
психологическа подкрепа 

  

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

да         Осигуряване на необходимата подкрепа от специалист на семействата на ученици с 
увреждания. Разработване и прилагане на Програми за подкрепа на родителите на ученици 
с увреждания. 
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Х. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Състав и особености на групата на децата и учениците със СОП  
Общият брой на децата и учениците със специални образователни потребности през учебната 2019/2020 година е 217, като най-голям е 

броят на децата с интелектуални затруднения и с езиково-говорни нарушения. Увеличава се и броят на децата с хронични заболявания. По 
данни на РЗИ - Стара Загора децата с хронични заболявания в община Казанлък са 42, а учениците - 200. От всички деца и ученици със СОП, 
68 имат необходимост от интензивна грижа и подкрепа. 

  
2. Обезпеченост на образователната система със специалисти 

Всички институции от системата на предучилищното и училищното ообразование в община Казанлък са обезпечени с необходимите 
педагогически специалисти, непедагогически персонал, както и други специалисти, съобразно потребностите на децата и учениците.  
В таблица - Данни за персонала в училищата и ДГ и други специалисдти на територията на общината е дадена подробна информация по 
институции за кадровата им осигуреност. 

 
3. Материални условия в институциите по отношение на обучението на ученици със специални образователни потребности 

В училищата и детските градини има обособени кабинети за работа на специалистите от екипа за подкрепа с деца и ученици със 
специални образователни потребности, както и с всички останали деца, които имат необходимост от подкрепа. Благодарение на 
допълнителното финансиране по ЕРС за създаване условия за приобщаващо образование, както и на средствата за ресурсно подпомагане, 
институциите назначиха специалисти, обособиха кабинети, които са оборудвани с подходящи дидактични материали и други средства, 
необходими за пълноценната работа с децата и учениците.  

       
4. Работа с деца с изявени дарби 

Работата с талантливите и даровити деца в свободното им време в областта на науката, изкуството и спорта се осъществява в 
клубоветеза занимания по интереси в училищата, в спортните клубове, читалищата и ЦПЛР и др. 

ОДК „Св. Иван Рилски“  е център за подкрепа за личностно развитие, в който чрез организиране на дейности в свободното време се 
осъществява държавната и общинска политика за развитие на интересите, уменията и способностите на децата в различни области по 
направления: научно–познавателно и приложно-техническо направление, спортно-туристическо и художествено–творческо направление. 
Предлага разнообразни педагогически форми – клубове, школи, състави, съобразени с желанията, интересите и свободното време на децата и 
родителите. В ОДК „Св. Иван Рилски“  функционират клуб по спортни танци, балетна формация, школа по изобразително изкуство, вокални 
формации, литературен  фентъзи клуб, клуб по приложно колоездене, таекуондо клуб, клуб по компютърни науки, школа по плуване и др. 
Общински детски комплекс е средище за цялостно личностно развитие и творческо израстване на децата в областта на изкуствата и спорта.  

Във всички училища ежегодно се финансират от държавния бюджет дейности за организиране на занимания по интереси. Средствата се 
изразходват за извънкласни дейности, за различни клубове и ателиета, за открити уроци, посещения на исторически и културни 
забележителности и др. 

Ежегодно Общинската програма за закрила на детето осигурява средства  за обезпечаване участието на деца и ученици в различни 
национални, европейски и международни състезания, фестивали, конкурси и други. Всяка година се отпускат по 7 едногодишни стипендии на 
даровити деца в областите „изкуство“, „спорт“ и „наука“, класирани на призови места в национални и международни конкурси. 
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5. Напускане на образователната система. Деца в риск. 
За 2019/2020 уч. г. отпадналите ученици от системата на училищното образование са 19. Общият брой на децата и учениците, 

нередовно посещаващи ДГ и училище е 78 по данни на директорите на детските и учебните заведения. На практика това са ученици в риск от 
отпадане от образователната система. Тези деца и ученици са от различен малцинствен произход, от уязвими групи, с нисък социален статус 
на родителите. Отчитайки трайните негативни тенденции, свързани с ранното отпадане на ученици от системата на българското образование и 
невъзможността за тяхната успешна бъдеща ресоциализация и адаптиране към условията на пазарното стопанство, се работи системно и 
целенасочено с тези ученици, живеещи в рискова среда и застрашени от отпадане от училище.   

В това отношение вниманието на преподаватели, класни ръководители и училищно ръководство е съсредоточено най-вече към изграждане 
на система за провеждане на групова и индивидуална превантивна дейност с ученици, които не посещават редовно учебни занятия, нарушават с 
поведението си реда и дисциплината в учебните часове. Най-общо причините за нередовното посещаване на учебните занятия на част от 
учениците могат да се сведат до: 

- временни затруднения или липса на финансови възможности на родителите на част от пътуващите от други населени места ученици за 
редовно посещаване на учебните занятия; 

- занижен контрол и взискателност от страна на родителите (голяма част от които са в чужбина и са поверили грижите за децата на свои 
сродници) относно редовното присъствие на учениците и показаните от тях резултати в учебно-възпитателния процес; 

- слаба мотивация и ангажираност на част от учениците в учебно-възпитателния процес. 
 

6. Подобряване на материалните условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни 
потребности в институциите в системата на предучилищното и училищното образование. 

Община Казанлък активно работи в посока подобряване материалната база и сградния фонд на детските и учебни заведения и в 
създаване на подходящи условия и достъпност на средата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности. Търсят се 
непрекъснато допълнителни източници на финансиране, работи се по проекти и програми, за да бъде изградена дстъпна среда във всички 
институции. В повечето училища в град Казанлък има създадена достъпна среда за хора с увреждания чрез изградена рампа, подемна 
платформа, безопасни парапети, нехлъзгава настилка, достъпност до санитарно-хигиенните помещения. За съжаление обаче сградите на част 
от детските градини и училищата в малките населени места на общината и част от градските, не разполагат с нужните условия и достъпност 
на средата, неприспособени са входове, стълбища и сервизните помещения за децата с увреждания. Необходимо е в следващите години да се 
работи усилено в тази посока от всички отговорни институции. Защото всяко дете има право на достъпна среда за обучение.  

 
7. Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение. 

 Механизмът за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование се 
прилага чрез политики на превенция, процедури за предприемане на действия за справяне с насилието и тормоза при възникнали ситуации, 
чрез съответните политики за справяне с агресията и засилване на сигурността в образователните институции. 
 Във всяка институция в системата на образованието има разработен план за противодействие на училищния тормоз. Проведени са 
обучения на учителите по механизма и алгоритъма за справяне с училищния тормоз и насилие. Изготвени са методически материали за 
разпознаване и оценка на проблема, както и за стъпките на уведомяване на директора и на училищния екип. Педагогическият и 
непедагогическият персонал е запознат с формите на насилие и с Механизма. Определен е координационен съвет. Създадени са единни 
правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите на тормоз, изготвени от координационния съвет и заложени в 
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Правилника за дейността на институцията. Създаден е дневник във всяко училище за регистриране случаи на тормоз между учениците. Целта 
е всяка евентуално възникнала ситуация на тормоз да бъде регистрирана и описана с цел да се проследи развитието на случая във времето и да 
се планира подходяща интервенция. Въведена е превантивна защитна мрежа – Правила и задължения на всички служители, вкл. чрез 
отговорности в длъжностните характеристики. Изготвен е график за дежурства на учители и помощния персонал по време на междучасията. 
 Прилагат се програми за развитие на личностните и социални умения на децата – активно участие на ученици в честване на празници, 
изработване на табла, кътове, спортни мероприятия и извънкласни дейности по предварително изготвен график. Включени са експерти, 
родители и самите ученици в процеса на създаване и реализиране на различни интервенции срещу училищния тормоз.  
 Използва се подходът за работа с връстници, които трябва да станат естествени помощници при реализирането на всички видове 
интервенции, както по отношение на децата, които са обект на тормоз, така и по отношение на децата, които упражняват насилие. 
 Периодично се повишава квалификацията на учителите за работа с програми, включително и реализиране на специализирани тренинги 
за справяне с критични ситуации и др. Разпространяват се информационно-образователни материали, свързани с превенцията на тормоза и 
правата и задълженията на учениците, както и правила, свързани с интернет тормоза.  

Превенцията на тормоза  се извършва чрез провеждане на срещи по класове, чрез интерактивни игри, беседи и работа с психолог за 
изграждане на умения за опазване на личността; мултимедийно представяне на материали с цел онагледяване, въздействие и създаване на 
умения за превенция на агресията. 
 В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да 
разрешава конфликтни ситуации с насилие, Координационният съвет  предлага на директора да бъде потърсено съдействие от страна на Отдел 
„Закрила на детето“, Местната комисия борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, 
полицията и всички останали участници в мултидисциплинарния екип по силата на координационния механизъм. 
  

8. Обхващане в образователната система на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от 
училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви. Дейности по ранна превенция и откриване на симптоми за извършване 
на криминални деяния. Превантивна работа с родители. 
 Тъй като причините за преждевременното напускане на учениците от образователната система са комплексни, положителната промяна 
на състоянието на тези явления изисква прилагане на комплексни мерки и добра координация между институциите от различните сектори на 
всяко ниво на управление – национално, регионално, местно и училищно.  

Община Казанлък активно работи по изпълнението на Постановление № 100 на МС от 2018 г. за създаване и функциониране на 
постояннодействащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратване на отпадането от 
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Работата по Механизма спомага за 
идентифициране на случаите и за разработване на индивидуални мерки спрямо причините, довели до риск от отпадане - отсъствия, трудова 
миграция на родители в чужбина или в друго населено място, преместване в друго училище, лоши взаимоотношения в училище, слаби оценки 
и др. Екипите за обхват работят активно за ограничаване преждевременното отпадане на деца и ученици от системата на образованието, както 
и за повишаване обхвата на задължително подлежащите на образование деца. 

В образователните институции се прилагат: Програма за превенция на ранното напускане на училище, Програма за предоставяне на 
равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи,  Планове за работа с ученици от малцинствен произход, в които са 
заложени дейности за осигуряване на качествено образование в мултикултурна среда, пълно обхващане на всички деца в задължителна 
училищна възраст, реинтеграция на отпадналите ученици в системата на образованието, допълнителна квалификация на педагогическите 
специалисти за работа и взаимодействие в мултиетническа образователна среда, приобщаване на родителите към образователния процес и 
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засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на своите деца и др. 
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни целогодишно работи с директорите на 

учебните заведения по различни проблеми, свързани с противообществените прояви при подрастващите. Секретарят на МКБППМН 
комуникира и консултира представителите на училищните комисии и при необходимост се пристъпва към предприемане на конкртни мерки. 

Проведени са различни дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните в училищата по проблеми, 
свързани с употреба на алкохол, наркотици и тютюнопушене, семейни конфликти, продължаване на образованието, превенция на ранни 
бракове и методи за справяне с различни типове рискови ситуации. 

  Провеждат се и дейностите, разписани в Работна карта за превенция на детската престъпност на територията на община Казанлък. 
Ангажираните институции са РУ - гр. Казанлък, Община Казанлък, ДСП - гр. Казанлък и СНЦ „Бъдеще за децата“, които се обединиха върху 
идеята, че превенцията е най-ефективният способ за противодействие на престъпността. Тя включва комплекс от мерки, насочени към 
установяване, ограничаване и отстраняване на криминоногенните и вектимогенните фактори. Чрез нея се постига намаляване процента на 
деянията, извършени в състояние на рецидив. Към МКБПМН функционира Консултативен кабинет, където се осъществява консултативна, 
корекционно-възпитателна дейност на деца от 8 до 18-годишна възраст и на техните родители, както и дейности по програми и проекти, 
свързани с превенцията на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Основен фокус е работа по превенция и 
противодействие на детското асоциално поведение. Чрез Консултативния кабинет се организира и реализира превантивната работа на 
Комисията във всички учебни заведения на територията на община Казанлък, като най-честата тема за обсъждане е „Насилие и агресия“. 
Психологът активно работи с училищните ръководства, които търсят съдействие и подкрепа от МКБППМН за обхващане в училище на 
подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от училище. Превантивната работа с родители обхваща всички 
родители на деца, на които е наложена мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН – работа с обществен възпитател. Обществените възпитатели 
имат задължение да консултират родителите на децата, с които работят, тъй като, за да се постигне качествена промяна в поведението на 
детето, е необходимо да се подпомогне родителският капацитет.  

 
9. Общинска политика по отношене на дейности, свързани с психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, 

зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физическите увреждания на децата. 
Община Казанлък има много добре развита мрежа от социални услуги за деца, като във всяка една от тях се осигуряват качествени грижи и 

рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства. В зависимост от индивидуалната потребност и план за подкрепа в 
социалните услуги се предлагат почасови дейности за деца с увреждания и/или със специални потребности от високоспециализиран персонал: 
логопед, психолог, социален работник, социален педагог, трудотерапевт, рехабилитатор, ресурсен учител и др.  

Различните целеви групи деца получават професионални услуги в посока развитие на уменията за самостоятелност, социално 
включване и интеграция, ресурсно подпомагане; деинституционализация и реинтеграция, а за семействата се предлагат услуги, насочени към 
семейно консултиране и подкрепа; пре-натална и пост-натална грижа; семейно планиране; обучение на приемни родители; обучение на 
кандидат-осиновители и др. 
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Институциите и Социалните и услуги, които работят в подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община 
Казанлък са: 
Дневен център за деца с увреждания, Казанлък: 

ДЦДУ, гр. Казанлък предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня,  свързани с предоставянето на 
храна, задоволяване на ежедневните, здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти, 
почасова рехабилитация, работа с родителите и семейно консултиране. 

Капацитетът на ДЦДУ, гр. Казанлък е 36 места. Целевите групи са деца на възраст от 3 до 18 години и техните семейства. ДЦДУ 
разполага с модерна, добре оборудвана, достъпна и съобразена с особеностите на потребителите си база. Специалистите, оказващи подкрепа 
на потребителите и семействата са: психолог, логопед, рехабилитатор, медицинска сестра, трудотерапевт, педагози и социален работник. 
Дневният център разполага със собствен транспорт – бус, който е оборудван с хидравличен подемник за колички.  

Дейността на ДЦДУ, гр. Казанлък, включва: Логопедична рехабилитация;  Физическа рехабилитация; Психологическа рехабилитация; 
Педагогическо въздействие; Арттерапия и трудотерапия; Програма за подобряване на общата двигателна активност; Помощ при 
самоподготовката на децата за училище; Обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери за 
обучение; Работа със семейството; Сензорна терапия; Педагогическа дейност, ползваща принципи и детайли от метода Монтесори; 
Възпитателни дейности; Обучителни дейности; Терапевтични дейности; Специализирани педагогически дейности, съобразени с  
индивидуалните възможности на децата; средства за формиране на автономност в рамките на детския  потенциал; Индивидуална работа с 
децата с аутизъм и интелектуални увреждания по програмите ППА и СКОК; Активна подкрепа за натрупването на сетивен и опознавателен 
опит, необходим  на потребителите  при изграждането на тяхната автономност. 

Рехабилитаторът на Дневния център работи с децата индивидуално по утвърден график,  провежда групови занимания,  обучава 
родителите за котерапевти. Изготвя съвместно с трудотерапевта индивидуална програма за заниманията по трудотерапия с децата. 
Разработена е  програма за подобряване на общата двигателна активност на потребителите, която да бъде прилагана от педагозите в групите. 

Родителите на потребителите се обучават на „Позитивно родителство”. Екипът на ДЦДУ разработи Наръчник за позитивно родителство, 
който се предоставя на всеки родител.  

За потребителите на ДЦДУ, навършили 18 години, при потребност се предоставя услугата Дневен център за възрастни хора с 
увреждания, който се намира на същия адрес и е с капацитет 15 места. За младите хора с увреждания се грижи екип от трудотерапевт, 
арттерапевт, психолог, медицинска сестра, рехабилитатор, социален работник, гледачи. 

Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище са структура със социално предназначение, в която се предлагат 
социални услуги от резидентен тип. Главната цел на услугата е да предостави средство за деинституционализация в България чрез 
предоставяне на 24-часова грижа в алтернативна, малка групова среда в общността и да създаде предпоставки за истинска интеграция и 
социално включване. 

Община Казанлък има сключен договор с Фондация „Сийдър“ за възлагане управлението на социалните услуги в трите ЦНСТ и ЗЖ в 
гр. Казанлък.       

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.  
Социалната услуга е с капацитет 12+2 места, респективно 12 места за деца без увреждания, идващи от специализирани институции, 

както и 2 места за деца без увреждания в общността за настаняване по спешност. В услугата работи персонал на различни позиции – 
ръководител екип, социален работник, социални терапевти. 

Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (2 бр.).  
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Главната цел на ЦНСТ за деца и младежи е да предостави 24-часова, индивидуализирана резидентна грижа от семеен тип в малка група в 
общността, за децата и младежите с интелектуални затруднения, които са били изоставени от биологичното си семейство и отглеждани в 
специализирни институции за деца в страната – ДМСГД, ДДЛРГ и ДДМУИ. Всеки Център е с капацитет 12+2 места, респективно 12 места за 
деца/младежи с увреждания, идващи от специализирани институции, както и 2 места за деца/младежи с увреждания в общността за 
настаняване по спешност. В услугата работи персонал на различни позиции – ръководител екип, социален работник, социални терапевти. С 
децата и млдежите, при необходимост работи рехабилитатор по индивидуална програма, както и  трудотерапевт. 

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания, с. Бузовград 
До края на 2020 г. в с. Бузовград функционира специализирана институция за деца с увреждания - Дом за медико-социални грижи за 

деца „Мария Луиза“ (ДМСГД) към Министерство на здравеопазването. В резултат на продължаващия процес на деинституционализация от 
2021 г. домът е трансформиран и е открита нова социална услуга – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания като 
делегирана държавна дейност. В услугата ще продължат да бъдат обгрижвани и лекувани от досегашния персонал лежащите към момента 
младежи с множество тежки увреждания, остри и хронични заболявания.  

Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, гр. Казанлък. Главната цел на ЗЖ е да предостави 24-часова, 
индивидуализирана, резидентна грижа от семеен тип в малка групова среда в общността за младежи с интелектуални затруднения, със 
специален фокус върху развитие на умения за независим живот. Капацитетът на услугата е 8 места.  В Защитеното жилище работят  
ръководител екип, социални терапевти, трудотерапевт. 

Център за обществена подкрепа предлага: 
• социално - психологическо консултиране на семейства;  
• психологически консултации на деца с емоционални и поведенчески проблеми,  
• социално–психологическа работа с детето и неговото семейство, свързани с причините за неговото отпадане от училище или 

отклоняващо се поведение. 
Услугата работи с деца с емоционални и поведенчески проблеми, деца с агресивно поведение, деца жертва на насилие, деца в риск да 

отпаднат от образователната система. 
Център за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, с капацитет 25 места – работи се с деца със специални 

образователни потрбености/увреждания: деца с ЛУИ, деца с аутизъм, хиперактивност, сензорни нарушения, физически нарушения. 
Към Центъра има зала за рехабилитация за деца с физически увреждания. Екипът на Центъра включва: логопед, психолог, педагог, 

трудотерапевт, социален работник и рехабилитатор. 
 

Х. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развитие на техните способности и умения и за пълноценното им участие в общността на детската градина и на училището. Тя трябва да се 
предоставя в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик чрез включване на ресурси, насочени 
към премахване на пречките пред ученето. Необходимо е създаване на възможности за равноправен старт на децата и учениците в социалния 
живот и пълноценна личностна реализация. 

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между всички участници в процеса на приобщаващото 
образование, за да се превърне детската градина/училището в територия с позитивен психоклимат, в среда на взаимно доверие и емоционално 
благополучие за изява на всяка индивидуалност. 


