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Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2023 година е изготвен съгласно чл.197, ал.3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Рила (2022-2023 г.), приета с Решение № 478/29.09.2022 г. на Общински съвет на Община Рила, която стратегия е разработена въз основа на Областната 

стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Област Кюстендил (2022-2023), приета с Решение на Областен съвет за развитие от 28.04.2022 

г., съгласувана от Началника на Регионално управление на образованието – Кюстендил и утвърдена от Областния управител на Област Кюстендил. 

Годишният план е разработен с цел да се гарантира правото на всяко дете и всеки ученик на достъп до качествено образование, да се осигури обща и 

допълнителна подкрепа, да се активира включване на ресурси, насочени към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички 

аспекти на живота. 

Планираните мерки и дейности за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците са в съответствие и с оглед постигането на 

стратегическите цели. 

Дейности Очаквани резултати Срок за изпълнение  Източник на 

финансиране 

Целева група Отговорни 

институции 

организации 

Стратегическа цел №1. Създаване на подходяща социално-психологическа среда за личностно развитие на децата и учениците от Община Рила 

Дейности: 

1.Ранно оценяване на развитието на децата и 

риска от обучителни затруднения на децата в 

детската градина и в предучилищните групи в 

образователната институция 

Определени реалистични мерки за обща 

подкрепа за преодоляване на 

обучителните трудности.  

В началото на учебната 

2023/2024 година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

 

деца от от 3 

години до 3 

години и 6 

месеца 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

1.1.Ранно оценяване на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата от 3 

години до 3 години и 6 месеца от 

педагогическите специалисти в детската 

градина, съгласно глава втора, раздел I от НПО, 

което включва ранно оценяване (скрининг) на 

развитието на детето и на риска от обучителни 

затруднения  

Определени превантивни мерки за 

преодоляване на затрудненията в 

образованието и развитието, 

педагогически специалист, придобил 

правото на ранно оценяване (скрининг) 

на развитието на детето и на риска от 

обучителни затруднения 

Оценяване чрез скрининг за определяне 

на риск от възникване на обучителни 

затруднения при желание и наличие на 

заявено писмено съгласие на 

родителите, след информирането им за 

начина на провеждането и за ползата от 

прилагането на скрининга, документ - 

заявление 

След проведена супервизия 

на педагогически 

специалист, който да 

извърши оценяването – м. 

октомври 2023 г. 

 

Попълнени декларации за 

информирано съгласие от 

родителите на деца от 3 до 

3,6 г., за деклариране на 

съгласие, с децата им да се 

проведе скрининг тест за 

ранно оценяване. 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

 

деца от 3 години 

до 3 години и 6 

месеца; 

педагогически 

специалист 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

РУО – 

Кюстендил 

 

 

https://www.kn.government.bg/images/normativni-aktove-strategii/obl-str-plr.docx
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1.2.Извършване на оценка на риска от 

обучителни затруднения на децата на 5 и 6 

годишна възраст в рамките на установяването 

на готовността на детето за училище, като се 

отчита физическото, познавателното, езиковото, 

социалното и емоционалното му развитие (чл. 

10 от НПО). 

Извършена оценка на риска от 

обучителни затруднения на децата на 5 

и 6 години в подготвителните групи, на 

които не е извършвано ранно оценяване 

от 3  години до 3 години и 6 месеца и 

определени мерки за преодоляване на 

обучителни трудности за деца от ПГ със 

СОП. Готовност на децата за училище  

след обучение на 

педагогическите 

специалисти в 

подготвителните групи в 

детската градина; 

м. май 2023 г. и 

м. октомври 2023 г. 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране. 

 

деца на обща 

подкрепа; 

деца със СОП на 

допълнителна 

подкрепа 

РЦПППО – 

Кюстендил; 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

1.2.1.Прецизиране на степента и вида на 

увреждане на конкретно дете, определяне на 

достатъчния брой часове за ресурсно 

подпомагане и на необходимата работа с други 

специалисти като психолог, логопед, 

рехабилитатор и др. 

Определени дейности за подкрепа за 

личностно развитие на детето, въз 

основа на резултата от оценяването  

м. септември и м.ноември 

2023 г. 

 

бюджетите на 

образователните 

институции 

 

деца и ученици; 

специалисти от 

РЦПППО-

Кюстендил- 

ресурсен учител 

и логопед; 

директори, 

координатори, 

учители  

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”   

 

1.2.2.Изпълнение на нормативно определените 

практики за екипна работа на учителите 

съгласно чл. 16 и чл.29 от НПО за разпознаване 

на обучителни трудности у децата и учениците. 

Оказана подкрепа на учителите за 

подобряване на работата им с децата в 

групата или с учениците в класа; 

определени конкретни дейности от 

общата подкрепа само за отделни деца и 

ученици, насочени към превенция на 

обучителните затруднения или към 

превенция на насилието и преодоляване 

на проблемното поведение 

През учебното време на 

учебната 2022/2023 година и 

учебната 2023/2024 година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и  ученици 

от I до VII клас  с 

обучителни 

трудности; 

директори, 

координатори, 

учители  

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

2.Осигуряване на логопедична подкрепа, като 

превенция на последващи обучителни 

затруднения. 

 

Осигурена логопедична подкрепа за 

преодоляване на говорните 

затруднения, чрез осигурен логопед в 

детската градина и училище от 

РЦПППО – Кюстендил 

 

по проект „Инвестиции за бъдещето” 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие“ – осигурен логопед за 

деца от 0 до 7 годишна възръст 

По график през учебната 

година  

 

 

 

 

при необходимост 

бюджетите на 

образователните 

институции 

РЦПППО – 

Кюстендил 

по проект 

„Инвестиции за 

бъдещето” 

BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за 

ранно детско 

развитие“ 

деца и ученици 

със СОП, с 

езиково-говорни 

нарушения, с 

осигурена 

логопедична 

подкрепа; 

логопед от 

РЦПППО –

Кюстендил; 

деца по проект 

„Инвестиции за 

бъдещето” 

BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

РЦПППО – 

Кюстендил, 

Община Рила 
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ранно детско 

развитие“; 

логопед по 

проекта 

Дейност 3. Прилагане на методи и подходи за ефективна работа с деца и ученици с обучителни затруднения в рамките на предоставяната обща подкрепа от образователните 

институции (чл.15, чл.20, чл.27 – чл.31 от НПО) 

3.1. Провеждане на допълнителни обучения за 

децата и учениците; индивидуална работа за 

децата/учениците с обучителни трудности по 

образователни направления/ 

учебни предмети; провеждане на занимания по 

интереси. 

Проведени допълнителни обучения на 

деца и ученици за преодоляване на 

затрудненията в обучението и 

постигане на държавните образователни 

стандарти в системата на 

предучилищното и училищното 

образование 

По график за учебната 

учебната 2022/2023 година и 

учебната 2023/2024 година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и 

ученици с 

обучителни 

трудности 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

3.2. Организиране на клубове по интереси за 

деца с обучителни трудности по образователни 

направления 

Организирани клубове по интереси за 

деца с обучителни трудности по 

образователни направления – осигурена 

възможност за напредък в обучението, 

възпитанието и социализацията на деца 

с обучителни трудности 

В началото на учебната 

година 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца с 

обучителни 

трудности; 

клубове по 

интереси, групи 

за занимания по 

интереси  

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

3.3. Предоставяне на обща подкрепа, чрез 

приобщаване в системата на предучилищното 

образование на деца от уязвими групи, чрез: 

     

Провеждане на допълнително обучение по 

български език за деца от уязвими групи 

Реализирана Дейност 1: Допълнително 

обучение по български език за деца от 

уязвими групи по Проект 

BG05M2ОP001-3.0004 „Активно 

приобщаване в системата на 

предучилищното образование“, с 

конкретен бенефициент – 

Министерство на образованието и 

науката,финансирана по ОП НОИР 2014 

– 2020 г. 

Осигуряване на равен старт в училище 

 на деца от уязвими групи 

до м. юли 2023 г. по Проект 

BG05M2ОP001-

3.0004 „Активно 

приобщаване в 

системата на 

предучилищното 

образование“, с 

конкретен 

бенефициент – 

Министерство на 

образованието и 

науката,финансиран

а по ОП НОИР 2014 

– 2020 г. 

деца от Първа, 

Трета и Четвърта 

възрастови групи 

от ОДГ „Д-р 

Тодора 

Миладинова“ 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

Дейност 4. Оказване на педагогическа и психологическа подкрепа за преодоляване на трудности в обучението, процеса на учене и комуникацията в учебна среда, включително 

осъществяване на взаимодействие с родителите 
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4.1. Създаване в детската градина и в 

училището на екипи за подкрепа за личностно 

развитие (ЕПЛР) за всяко конкретно дете и 

ученик, за което ще се извършва оценка на 

индивидуалните потребности и ще се 

предоставя допълнителна подкрепа – чл. 188 и 

189 от ЗПУО, чл. 128 от НПО. 

Сформирани нови ЕПЛР  

 

 

 

 

 

В началото на учебната 

2023/2024 година 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

ЕПЛР в ДГ 

ЕПЛР в ОУ 

 

 

 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

РЦПППО – 

Кюстендил 

4.2. Идентифициране на деца и ученици в риск и 

създаване на регистър за проследяване и оценка 

на ефективността на предоставената подкрепа. 

Идентифицирани деца и ученици в 

риск. 

Регистрирани деца и ученици в риск, в 

ИСРМ. 

През учебната година Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и  

ученици в риск, с 

предоставена 

подкрепа 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

4.3. Разработване на индивидуален учебен план 

и индивидуални учебни програми за децата и 

учениците със СОП и изготвяне на седмично 

разписание, съобразено с психо-физическите 

особености и индивидуалните потребности на 

ученика 

Разработени индивидуални учебни 

планове и индивидуални учебни 

програми, и осигуряване на възможност 

за напредък в обучение, възпитание и 

социализация на децата и учениците със 
СОП. 

Осигурена възможност за напредък в 

обучение, възпитание и социализация 

на децата и учениците със СОП  и 

гарантиране на качествено образование 

В началото на учебната 

2023/2024 година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и ученици 

със СОП 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Дейност 5. Осигуряване на условия и ресурси за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорт. 

5.1. Създаване на условия за повишаване на 

потенциала и развитие на интересите, 

способностите, компетентностите на децата и 

учениците – целодневна организация на 

учебния ден и занимания по интереси. 

 

Създадени условия за повишаване на 

потенциала и развитие на интересите, 

способностите, компетентностите на 

децата и учениците – целодневна 

организация на учебния ден и 

занимания по интереси. 

През цялата година Бюджет на детска 

градина /училище; 

програми и проекти 

деца и ученици 

от Община Рила 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий  

Попстоянов” 

5.2. Организиране на занимания по интереси за 

подкрепа развитието на ключовите 

компетентности на децата от детската градина 

по образователни направления и учениците в 

областта на математиката, информатиката, 

природните науки и технологиите и за 

подпомагане на професионалното ориентиране 

на учениците: 

Развитие и интегриране на ключовите 

компетентности, възпитанието в 

ценности, патриотичното, 

гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното възпитание, 

насърчаването на иновациите и 

креативното мислене на децата и 

учениците от образователните 

институции (чл. 21, чл. 21а – чл. 21е от 

НПО) 

Началото на учебната година В рамките на 

бюджета 

ученици; 

Ръководители на 

заниманията по 

интереси: 

педагогически и 

други 

специалисти от 

училището или 

външни за него 

физически лица 

или 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 
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представители на 

юридически лица 

(външни 

изпълнители), 

вкл. от други 

образователни 

институции 

5.2.1. Избор от учениците със съгласието на 

родителите им на заниманията по интереси в 

училище и регистриране в информационна 

система за заниманията по интереси. 

Извършен избор на занимания по 

интереси от учениците, със съгласието 

на родителите им, чрез проучване на 

техните желания въз основа на анкета, 

разработена и приложена от училището 

и съдържаща индикатори за отчитане 

на:  индивидуалните потребности, 

интересите и познавателното развитие 

на ученика; миналия опит на ученика в 

занимания по интереси; съответствието 

между потребностите и желанията на 

ученика, регистрираните предложения в 

информационната система и 

възможностите и спецификата на 

училището. 

до 5 октомври 2023 година 

за учебна 2023/2024 година 

със средства от 

държавния бюджет  

ученици 

направили избор 

на занимания по 

интереси; групи 

за занимания по 

интереси 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

град Рила 

5.2.2. Извършване на анализ на съответствието 

между потребностите и желанията на учениците 

и направените предложения на юридическите и 

физическите лица, които са регистрирани в 

информационната система, и възможностите и 

спецификата на училището от директора на 

училището. 

Извършен анализ и предложения от 

директора на училището за занимания 

по интереси в училището, които 

предложения - одобрени от 

педагогическия съвет 

до 5 октомври 2023 година 

за учебна 2023/2024 година 

Бюджет на 

училището 

анкетирани 

ученици; 

брой одобрени 

предложения за 

занимания по 

интереси 

Директорът на 

ОУ „Ав. 

Попстоянов” 

 

5.2.3. Определяне броя на групите за занимания 

по интереси и ръководителите им от директора 

на училището. 

Определен броят на групите за 

занимания по интереси и 

ръководителите им от директора на 

училището, въз основа на подадени 

заявления на учениците и с изразено 

информирано съгласие на родителя за 

участието на съответния ученик. 

до10 октомври 2023 година 

за учебна 2023/2024 година 

Бюджет на 

училището 

групи за 

занимания по 

интереси; 

ученици в 

групите; 

ръководители на 

групите 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

град Рила 

5.2.4. Формиране на групите за занимания по 

интереси в зависимост от посоченото желание 

на ученика и на група или групи за занимания 

по интереси, свързани с играта на шах.  

Формирани групи за занимания по 

интереси в зависимост от посоченото 

желание на ученика. 

до10 октомври 2023 година 

за учебна 2023/2024 година 

Бюджет на 

училището 

групи за 

занимания по 

интереси; 

ученици в 

групите за 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

град Рила 
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Осигуряване участие в занимания по интереси 

на минимум 20 на сто от учениците в 

училището. 

Осигурено разнообразие от занимания 

по интереси извън часовете по учебен 

план; 

по време на целодневната организация 

на учебния ден извън дейностите по 

самоподготовка; през почивните дни и 

ваканциите. 

занимания по 

интереси. 
(участие в занимания 

по интереси на 
минимум 20 на сто от 

учениците в 

училището) 

5.2.5. Изготвяне и утвърждаване на програма за 

занимания по интереси за съответната учебна 

година в съответствие с тематичните 

направления. 

Изготвена и утвърждена програма за 

занимания по интереси за съответната 

учебна година в съответствие с 

тематичните направления, с включени: 

1. дейности за мотивиране на учениците 

за участие в занимания по интереси в 

тематичните направления „Дигитална 

креативност“, „Природни науки“, 

„Математика“, „Технологии“; 

2. дейности за подпомагане на 

професионалното ориентиране на 

учениците при избора на възможности 

за обучение и професия; 

3. тематичните направления на 

заниманията по интереси, които ще се 

провеждат в училището; 

4. дейности за изяви на учениците, 

обхванати в заниманията по интереси, 

за популяризиране на постиженията им; 

5. междуинституционални дейности за 

занимания по интереси и за изяви на 

постиженията на учениците; 

6. групите и учениците в тях, както и 

ръководителите на групите. 

до10 октомври 2023 година 

за учебна 2023/2024 година 

Бюджет на 

училището 

Програма за 

занимания по 

интереси 

Директора на 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

град Рила 

5.3. Организиране на публични изяви на 

учениците, участници в групите за занимания 

по интереси. 

Организирани публични изяви на 

учениците, участници в групите за 

занимания по интереси, които 

включват: концерти, тържества, 

състезания, изложби, дебати, конкурси 

и други, за популяризиране на 

индивидуалните и/или груповите 

постижения, способностите на 

учениците и творческите резултати. 

най-малко два пъти годишно 

 

 

Бюджет на 

училището 

Организирани 

публични изяви 

 

 

 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

град Рила 

съвместно с 

родителите 

и/или с 

външни 

юридически 

лица 
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5.4. Изготвяне на отчет за проведените 

занимания по интереси. 

Изготвен отчет за проведените 

занимания по интереси. 

до 1 септември 2023 г.  Не е необходимо 

допълнително 

финансиране 

отчет за 

проведените 

занимания по 

интереси 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

град Рила 

5.5. Организиране на занимания по интереси за 

подкрепа развитието на ключовите 

компетентности на децата от детската градина 

по образователни направления в съответствие с 

желанието на родителите на децата, както и със 

спецификата на заниманията на детската 

градина (чл.20, ал.4 и ал. 5 от НПО) 

Осъществявена подкрепа за развитие 

интегрирането на ключовите 

компетентности, възпитанието в 

ценности, патриотичното, 

гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното възпитание, 

насърчаването на иновациите и 

креативното мислене на децата, чрез 

различни организационни 

педагогически форми – клуб, състав, 

ансамбъл, секция, отбор и други.  

Началото на учебната година 

 

Бюджет на детската 

градина; 

други източници 

клубове по 

интереси – деца, 

занимания по 

народни танци 

групи: деца, 

ръководител, 

вокално пеене –

деца,  

ръководител; 

изучаване на 

английски език – 

групи – деца, 

учител  

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

5.6. Осъществяване на обща програма за 

стимулиране на дейности и изяви на учениците, 

свързани със заниманията по интереси, в 

сътрудничество с училища, центрове за 

подкрепа за личностно развитие, които 

организират занимания по интереси, други 

общини, регионалните управления на 

образованието и други институции.  

 

Осъществена обща програма за 

стимулиране на дейности и изяви на 

учениците, свързани със заниманията 

по интереси, в сътрудничество с 

училища, центрове за подкрепа за 

личностно развитие, които организират 

занимания по интереси, други общини, 

регионалните управления на 

образованието и други институции, с 

включени: 

1. организиране и провеждане на 

междуинституционални дейности и 

изяви, включително състезания, 

концерти и други, с учениците, които 

участват в заниманията по интереси, от 

две и повече училища на територията на 

областта; 

2. организиране и провеждане на 

посещения на културно-исторически и 

природонаучни обекти, музеи, 

библиотеки и други институции, 

публични и стопански организации и 

други. 

През годината - средствата от 

неизпълнение на 

изискванията по чл. 

21, ал. 3 и ал.7 и чл. 

21б, ал. 5 от НПО; 

- средства по чл. 

16а, ал. 1, от 

НФИСПУО  

- средства от 

бюджета на 

Община Рила; 

- средства от други 

източници. 

организирани и 

провеждани 

занимания по 

интереси, 

дейности и 

изяви, 

участвали 

ученици 

Община Рила 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

град Рила 

Дейност 6. Кариерно консултиране и ориентиране на учениците в зависимост от потребностите, интересите, способностите, предпочитанията и ценностите 
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6.1. Осигуряване на кариерно консултиране и 

ориентиране на учениците в часа на класа – 

организиране на срещи със специалисти от 

различни професии за запознаване на учениците 

с характера и особеностите на дадена професия. 

Ориентиране към избор на професия. 

 

През учебната година, в 

училището 

или на място, договорено 

със съответните специалисти 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

ученици  ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

6.2. Организиране на: 

 „Ден на самоуправлението” 

„Ден на кариерното ориентиране” 

Осъзнаване на ориентация за избор на 

професия и мотивиране реализацията на 

пазара на труда 

м.април – м. май  

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

ученици; 

учители; 

директор  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Дейност 7. Осигуряване на кариерно ориентиране според способностите и потребностите на учениците със СОП 

7.1. Кариерно ориентиране според 

способностите и потребностите на учениците със 

СОП 

Насочване на учениците със СОП  към 

подходяща професия. 

През учебната година Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

ученици със 

СОП от ОУ 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Дейност 8. Планиране и реализиране на дейности за превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация, реакция и преодоляване на проблемно поведение и нарушения 

на дисциплината от деца и ученици;  

8.1. Изготвяне на правила за поведението на 

децата / учениците, реализиране превантивни 

кампании срещу агресията и тормоза в 

училищата, прилагане на нови подходи за 

справяне с гневни изблици. 

- Кампания „Училище без страх и тормоз“;  

- „С танц срещу тормоза“;  

Спортни дейности – „За честна игра и не на 

насилието” 

Ден на „Розовата фланелка“; Ден на търпението; 

Ден на толерантността; Ден на добротата; Ден на 

думата „благодаря“ 

 

Превенция за преодоляване на 

агресията, тормоза и насилието в 

детската градина и в училището. 

Организирани и проведени дейности: 

Кампания „Училище без страх и 

тормоз“;  

- „Ден на розовата фланелка” (ден на 

толерантността) 

- „С танц срещу тормоза“ 

Спортни дейности – „За честна игра и 

не на насилието” (състезателни спортни 

игри); 

Ден на търпението; Ден на 

толерантността; Ден на добротата; Ден 

на думата „благодаря“. 

 

 

 

 

м. февруари 2023 г. 

 

м. февруари 2023 г. 

 

м. март 2023г. 

м. март 2023 г. 

 

 

м. май 2023 г. 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

ученици  

 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

8.2. Планиране и реализиране на ефективни 

форми и методи на комуникация между детска 

градина / училище и семейство с цел 

информираност и целенасочена работа за 

подобряване на психологическия климат в 

групите и паралелките  и утвърждаването на 

атмосфера на доверие и подкрепа. 

Подобряване на психологическия 

климат в групите и  паралелките  в 

детската градина и в училището и 

утвърждаването на атмосфера на 

доверие и подкрепа между участниците 

в образователния процес -  

деца/ученици, педагогически 

специалисти и родители. 

През годината  Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца /  родители 

в детската 

градина; 

ученици / 

родители в 

училището; 

педагог. 

специалисти, 

ресурсен учител, 

логопед 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 
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8.3. Въвеждане на практика на наставничеството, 

индивидуално консултиране с педагогически 

съветник/психолог на деца/ученици, жертва на 

тормоз и такива с агресивно поведение. 

 

Превенция и успешно разрешаване на 

случаи на тормоз и агресия  

През годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца 

ученици жертва 

на тормоз и 

 с агресивно 

поведение 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

МКБППМН 

при Община 

Рила; 

доставчици на 

социални 

услуги в 

общността 

КД към 

Община 

Рила;РУ-

Рила;Отдел 

„ЗД” при ДСП 

- Бобошево 

8.4. Решаване на проблеми и конфликти чрез 

посредничество 

 

Развиване на умения за разрешаване на 

конфликтите  

 

Осигуряване на психологическа 

подкрепа по проект „Инвестиции за 

бъдещето” BG05M9OP001-2.004 

„Услуги за ранно детско развитие“ 

През годината 

 

Бюджет на детска 

градина /училище; 

По проект 

„Инвестиции за 

бъдещето” 

BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за 

ранно детско 

развитие“ 

деца; 

ученици и  

родители  

 

Психолог/ 

медиатори по по 

проект 

„Инвестиции за 

бъдещето” 

BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за 

ранно детско 

развитие“ 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”, 

град Рила;ОУ 

„Аверкий 

Попстоянов”; 

МКБППМН 

при Община 

Рила; 

КД към 

Община Рила/ 

Координацион

ен механизъм; 

РУ-Рила;Отд. 

„ЗД” при ДСП-

Бобошево 

Дейност 9. Участие в общински, областни, национални проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта за осигуряване на личностно развитие на 

децата и учениците и стимулиране на инициативност и творчески потенциал, вкл. и за деца със СОП 

9.1. Осигуряване на възможности за 

разнообразна личностна изява на всички деца и 

ученици (вкл. деца/ученици със СОП), като 

средство за утвърждаване на позитивна 

самооценка и мотивиране, чрез: 
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9.1.1. Участие в общински /читалищни, 

областни, национални проекти, програми и 

форуми в областта на науките, технологиите, 

изкуствата и спорта за осигуряване на личностно 

развитие на децата и учениците и стимулиране 

на инициативност и творчески потенциал, вкл. 

деца/ученици със СОП 

 

Удовлетвореност от възможността за 

изява на общинско/читалищно, 

областно и национално ниво. 

Самоутвърждаване на личността на 

детето, позитивна нагласа и 

мотивиране. 

Преодоляване на социалната изолация 

на децата/учениците със СОП 

 

През годината, съобразно 

датата на планираното 

събитие 

 

 

бюджета на  

детската градина, 

общински бюджет; 

бюджет на 

читалищата в 

Община Рила; 

Програми и 

проекти 

 

деца, вкл. деца 

със СОП и  

ученици, вкл. 

Ученици със 

СОП 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

9.1.2. Участие в групи за занимания по интереси 

и клубове по интереси 

 

Стимулиране развитието на личностни 

качества, социални и творчески умения 

и изяви на способностите на учениците 

и децата, както и за придобиване на 

умения за лидерство,  изяви по проекти, 

програми и други; придобива 

допълнителна подготовка от учениците, 

обхващаща компетентности, 

отговарящи на интересите на учениците 

и подкрепящи развитието на заложбите 

им 

По утвърдени  от 

директорите програми за 

занимания по 

интереси/програмни системи 

за съответната учебна 

година в съответствие с 

тематичните и 

образователни направления   

През годината, в 

съответствие с 

чл.21, чл.21а-чл.21е 

от НПО 

Сформирани 

групи; 

ученици в 

ОУ„Аверкий 

Попстоянов” 

деца в 

ОДГ „Д-р Тодора 

Миладинова“, 

клубове по 

интереси 

ученици в групи 

за занимания по 

интереси в 

ОУ„Аверкий 

Попстоянов” 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова“ 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

9.1.3.Участие в празници и състезания, 

тематични изложби (предмети, сувенири и др.) 

на училищно, читалищно и общинско ниво 

Проявяване на творчество, 

въображение, сръчност от децата и 

учениците .  

 

Участия на детски танцов състав и 

детска вокална група, във всички 

организирани мероприятия на 

Читалище „Христо Ботев 1898“, град 

Рила 

 

През 2023 година, на 

планираната дата за 

провеждане на съответното 

събитие  

 

 

 

Бюджет на: 

детската 

градина/училището/ 

Читалищата в 

Община Рила 

деца от детската 

градина; 

 ученици от 

училището; 

деца – самодейци 

от НЧ „Христо 

Ботев 1898”, гр. 

Рила, в т.ч. деца 

в Детски танцов 

състав „Рилска 

китка” – групи 

Детска вокална 

група „Рилски 

звънчета” – деца 

Читалище Хр. 

Ботев 1898“, 

гр. Рила; 

 

9.1.4.Участие в състезания, конкурси и 

олимпиади 

Създаване на мотивация за учене през 

целия живот и удовлетвореност от 

възможността за изява. 

на планирана дата през 

годината 

 

Бюджет на 

училището,  

ученици  

 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 
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Бюджет на детската 

градина 

Национални 

програми; 

общински бюджет 

деца от Четвърта 

възрастова група 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова“, 

10. Създаване на система за поощрения на децата и учениците 

10.1. Създаване/актуализиране и прилагане на 

система за поощрения на децата и учениците, 

чрез морални и материални награди 

Прилагане на система за поощрения на 

децата и учениците, чрез морални и 

материални награди 

Връчени морални и 

материални награди 

Бюджет на: 

детската 

градина/училището/ 

Община Рила 

Връчени 

морални и 

материални 

награди на: 

деца  

ученици 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”,  

Община Рила 

11. Идентифициране на деца с изявени дарби и осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

11.1. Осигуряване на допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца с изявени дарби, 

включително и на деца със специални 

образователни потребности и/или с хронични 

заболявания, както и насърчаване на творчески 

заложби и потребности на децата с изявени 

дарби при условията и по реда на НПО и на 

Наредба за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД). 

Осигурена допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца с изявени 

дарби, включително и на деца със 

специални образователни потребности 

и/или с хронични заболявания, както и 

насърчаване на творчески заложби и 

потребности на децата с изявени дарби 

при условията и по реда на НПО и на 

Наредба за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с 

изявени дарби (НУРОЗДИД) 

(деца с изявени дарби по смисъла на § 

1, т.12 от ДР към Закона за закрила на 

детето:  "Дете с изявени дарби" е дете, 

което е показало трайни способности 

и постижения в областта на науката, 

изкуството или спорта, надвишаващи 

постиженията на неговите 

връстници.) 

През годината, при 

условията на НПО и на 

НУРОЗДИД 

От бюджетите на 

съответните 

министерства 

деца с изявени 

дарби от Община 

Рила 

 

Община Рила 

 

Стратегическа цел №2: Осигуряване на специалисти и повишаване на компетентностите на педагогическия персонал за задоволяване на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в Община Рила 

Дейност 1. Осигуряване на специалисти в детската градина и в училището за предоставянето на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците, в това число: 

1.1.Обезпеченост с педагогически съветник, 

логопед, психолог и ресурсен учител в детската 

градина и в училището, съобразно 

потребностите. 

 

Осигурени педагогически специалисти: 

педагогически съветник, логопед, 

психолог и ресурсен учител в детската 

градина и в училището, съобразно 

потребностите и при финансова 

възможност с цел 

През  годината (чл. 4, ал.4 от 

Наредба за приобщаващото 

образование и чл.19 и чл.21 от  

Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за 
статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите 

и другите педагогически 

Бюджет на 

Детската 

градина/училището/ 
средства за 

подкрепяща среда, 

във връзка с 

педагогически 

специалисти: 

логопед, 

психолог, 

ресурсен учител 

от РЦПППО, 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов 
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ефективна превенция, диагностика, 

терапия и консултация по отношение на 

комуникативните нарушения на децата 

и учениците; 

осъществяване на корекционна и 

компенсаторна работа с всяко дете или 

ученик с увреден слух, съобразно 

възрастовите и психологическите 

особености и степента на слухова 

загуба 

специалисти – обн. ДВ, бр. 61 от 2 

август 2019 г., в сила от 02.08.2019 

г. ) 

 

прилагането на 

НПО 
педагогически 

съветници в 

образователните 

институции 

1.2. Осигуряване на ресурсен учител за 

краткосрочна и дългосрочна допълнителна 

подкрепа на децата и учениците със специални 

образователни потребности по начините, 

определени от нормативната уредба – назначени 

в училището и в детската градина или от 

РЦПППО - Кюстендил 

Осигурен/и ресурсен/ни учител/и от 

РЦПППО - Кюстендил. Осъществяване 

на функции по чл.5, ал.2 от  Наредба № 

15 от 22 юли 2019 г. за статута и 

професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти  

Учебна 2022/2023 година; 

Учебна 2023/2024 година 

 

Бюджет на 

детската градина 

/училището 

ресурсен учител -

осигурен от 

РЦПППО за 

двете 

образователни 

институции 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

1.3. Въвеждане на практиката за назначаване  

на помощник на учителя при повече от 3 деца 

или ученици със СОП в групата/паралелката 

Назначен  помощник на учителя при 

условията на чл.112 от НПО, при 

наличие на нормативно регламентиран 

брой деца/ученици със СОП в 

група/паралелка, а именно: повече от 3, 

както и на необходимост от назначаване 

на такъв. 

В началото на учебната 

година – определяне 

помощник на учителя в 

плана за подкрепа на детето 

или ученика, при 

необходимост  

Бюджет на 

детската 

градина/училището, 

по стандарт за деца 

и ученици със СОП 

помощник на 

учителя в 

образователните 

институции 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

1.4. Използване на професионалните 

компетенции на специалистите, работещи в 

социалните услуги - делегирани от държавата 

дейности (ЦОП, ЦСРИ) в подкрепа на децата със 

СОП, в риск и с хронични заболявания 

Подкрепа на децата със СОП и с 

рисково поведение от специалисти от 

социални услуги делегирани от 

държавата дейности (ЦОП, ЦСРИ) 

/Община Рила 

През годината По проект 

„Инвестиции за 

бъдещето” 

BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за 

ранно детско 

развитие“   

деца и ученици 

със СОП и с 

рисково 

поведение 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Дейност 2. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за придобиване и усъвършенстване на компетентностите за идентифициране на потребностите от обща и 

допълнителна подкрепа, в това число: 

2.1.Обучение на класни ръководители за 

ефективно изпълнение на специфичните 

допълнителни професионални задължения 

Повишаване квалификацията на 

учители - класни ръководители 

През годината Бюджетни средства 

за квалификация 

учители,  

директор  
ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

2.2. Провеждане на обучения на училищно, 

общинско и областно ниво за учители, 

педагогически съветници и други специалисти, 

които работят с деца и ученици със СОП 

Проведена супервизия на 

педагогическите специалисти, които 

извършват ранното  оценяване 

м. октомври – м.ноември 

2023 г. 

Бюджетни средства 

за квалификация 
педагогически 

специалисти  
РЦПППО - 

Кюстендил; 

Общинска ДГ 

„Д-р Т. 

Миладинова" 
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2.3. Участие в провеждани обучения на 

училищно, общинско и областно ниво за 

учители, педагогически съветници и други 

специалисти, които работят с деца и ученици със 

СОП 

Ефективно изпълнение на 

специфичните допълнителни 

професионални задължения 

 

През годината  

 

Бюджетни средства 

за квалификация 
педагогически 

специалисти в 

ДГ/ОУ,  

работещи с деца 

и ученици със 

СОП 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

РЦПППО - 

Кюстендил 
2.4. Осигуряване на въвеждащо и 

продължаващо обучение от РЦПППО - 

Кюстендил на лица, назначени на длъжността 

„помощник на учителя“ за групи и класове, с 

повече от три деца или ученици със СОП 

Ефективно изпълнение и справяне със 

специфичните допълнителни 

професионални задължения. 

Подкрепа и оптимално разрешаване на 

конкретни казуси  

През годината  

 

Бюджетни средства 

за квалификация 
обучения на 

лица, на 

длъжност 

„помощник на 

учителя“ 

РЦПППО - 

Кюстендил 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

2.5. Участие на педагогически специалисти, 

работещи с деца и ученици със СОП в изготвена 

програма за квалификация от Регионалния 

център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование (РЦПППО) - 

Кюстендил 

Повишаване на професионалната 

квалификация на педагогическите 

специалисти, работещи с деца и 

ученици със СОП  

През годината Бюджетни средства 

за квалификация 

РЦПППО - 

Кюстендил  

педаг.специалист

и, работещи с 

деца и ученици 

със СОП, които 

да са участвали в 

квалиф. дейност, 

организирана от 

РЦПППО-

Кюстендил 

РЦПППО – 

Кюстендил 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”;  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

2.6. Участие на педагогически специалисти от 

детската градина и от училището в обучение за 

използване на утвърдени от Министерството на 

образованието и науката методики за оценяване 

(Методика за оценка на образователните 

потребности на децата и учениците, Методика 

за функционална оценка и работа с деца с 

умствена изостаналост и аутистичен спектър на 

развитие, Методика за оценка на 

индивидуалните потребности на деца и ученици 

с множество увреждания), методики за вербално 

и невербално оценяване, както и други 

методики и стандартизирани инструменти. 

Осъществена методическа подкрепа от 

специалисти на Държавния 

логопедичен център и от Регионален 

център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование. 

През годината Бюджетни средства  педагогически 

специалисти от 

детската градина 

и от училището, 

на  

които да е 

оказана 

методическа 

подкрепа от 

специалисти на 

ДЛЦ или 

РЦПППО 

ДЛЦ; 

РЦПППО – 

Кюстендил 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

Дейност 3. Осигуряване на методическа подкрепа на екипите за подкрепа за личностно развитие в детската градина и в училището, в това число: 

3.1. Участие на екипите за подкрепа за 

личностно развитие в детската градина и в 

училището в организирани дейности – обучение 

за осигуряване на методическа подкрепа. 

Осигурена методическа подкрепа на 

екипите за подкрепа за личностно 

развитие 

През годината Бюджетите на ОДГ 

и ОУ 

Екипи за 

подкрепа за 

личностно 

развитие (ЕПЛР): 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 
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в ОДГ; в ОУ ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Община Рила 

3.2. Предоставяне на рамка за оценка на  

индивидуалните потребности от обща подкрепа 

за личностно развитие на дете/ученик за оценка 

на индивидуалните потребности 

Осигурена  методическа подкрепа за 

оценка на индивидуалните потребности 

от обща подкрепа 

През годината Бюджетите на ОДГ 

и ОУ 
ЕПЛР: 

в детската 

градина; 

в училището 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Ав. 

Попстоянов” 

Община Рила 

3.3. Предоставяне на рамка за оценка на  

индивидуалните потребности от допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на дете/ученик  

 

Осигурена  методическа подкрепа за 

оценка на индивидуалните потребности 

от допълнителна подкрепа 

През годината Бюджетите на ОДГ 

и ОУ 
ЕПЛР: 

в детската 

градина; 

в училището 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Ав. 

Попстоянов” 

Община Рила 

3.4. Подкрепа на учителите за диференцирането  

на подходи за обучение, които дават различни 

възможности за групиране на потребностите на 

учениците и насочване на общата и 

допълнителната подкрепа в най-голямо 

съответствие с тях 

Участие в организирани дейности за 

подкрепа на учителите за 

диференцирането на подходи за 

обучение, съобразно потребностите на 

децата/учениците  

През годината Бюджетите на ОДГ 

и ОУ 
учители в 

детската градина; 

учители в 

училището 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Община Рила 

3.5. Обучение на педагогическите специалисти в  

детските градини за извършване на ранно 

оценяване (скрининг) на развитието на детето и 

на риска от обучителни затруднения по чл. 8, ал. 

3, т. 1 от Наредбата за приобщаващо 

образование 

Участие в обучение на педагогически 

специалисти за извършване на ранно 

оценяване (скрининг) 

учебната 2023/2024 година Бюджетни средства 

за квалификация 

учители от 

детската градина 

ДЛЦ; 

РЦПППО – 

Кюстендил; 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

3.6. Наблюдение и методическа подкрепа от 

страна на РЦПППО – Кюстендил на ранното 

оценяване (нормативно основание – чл. 11 от 

Наредбата за приобщаващо образование); 

Осъществено наблюдение и 

методическа подкрепа от страна на 

РЦПППО на ранното оценяване 

през учебното време РЦПППО - 

Кюстендил 
учители от 

детската градина  

РЦПППО – 

Кюстендил; 

Общинска ДГ 

„Д-р Т. 

Миладинова” 

3.3.2. Консултиране по конкретни казуси. Извършено консултиране за 

резултатите, получени от децата при 

извършване на диагностични процедури 

на входно и изходно ниво – при 

овладяване на ДОС 

през годината -  

м. май 2023 г.  

м. октомври 2023 г.  

РЦПППО - 

Кюстендил 
педагогически 

специалисти от 

детската градина 

РЦПППО-

Кюстендил 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

Дейност 4. Сътрудничество между педагогическите специалисти и обмен на добри практики. 
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4.1. Организиране /участие във форуми за 

споделяне на добри практики и опит в областта 

на приобщаващото образование 

 

Обмен на информация, опит и добри 

практики между учителите и другите 

педагогически специалисти. 

Провеждане на съвместна урочна 

единица,  с деца от детската градина – 

Четвърта възрастова група  и ученици 

от училището  

през  м.май 2023 г. Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

педагогически 

специалисти – 

учители; 

деца; 

ученици 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

4.2. Провеждане на екипни срещи на всички 

екипи и съвети, имащи отношение към общата и 

допълнителната подкрепа 

Обмяна на информация, опит и добри 

практики между преподавателите и 

другите педагогически специалисти 

 

през годината – два пъти Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

екипи и съвети Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Стратегическа цел №3: Създаване на подкрепяща среда и подобряване на условията за личностно развитие за деца и ученици, включително и със специални образователни 

потребности от Община Рила. 

Дейност 1. Подобряване на техническата инфраструктура в детската градина и в училището за обезпечаване на нуждите от подобряване физическата култура на децата и учениците 

1.1.Обогатяване на материално-техническата 

база и дидактическите материали в ресурсните 

кабинети 

 

Обновена и обогатена материално-

техническа база и дидактически 

материали в ресурсния кабинет в 

училището. Обособени кътове за работа 

с деца със СОП в детската градина 

през годината по одобрени 

стандарти, във 

връзка с 

прилагането 

на НПО; 

външно 

финансиране 

ресурсен кабинет 

в училището; 

в детската 

градина 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Дейност 2. Създаване на достъпна физическа и архитектурна среда в образователните институции в община Рила, в това число:. 

2.1.Изграждане и/или подобряване на входните и 

комуникационни пространства (достъпност до 

входа, помещенията и пространствата) в 

детската градина и училището 

Изградени и/или подобрени входни и 

комуникационни пространства в 

детската градина и в  

училището 

през годината 

 
национални 

програми; 

европейски 

фондове и 

програми 

входни и 

комуникационни 

пространства 

 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

2.2.Осигуряване на пригодност на учебните 

помещения и пространствата, помещенията и 

пространствата за общо ползване за хора с 

увреждания, както и достъпни и пригодни 

санитарно-хигиенни помещения. 

Осигурена пригодност на учебните 

помещения и пространства и тези за 

общо ползване за хора с увреждания, 

вкл. и санитарни възли 

през годината национални 

програми; 

европейски 

фондове и 

програми 

учебни 

помещения и 

пространства  

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

2.2.1.Съобразяване на елементите на сградите и 

съоръженията със специфичните изисквания за 

различните видове увреждания на децата и 

учениците, в съответствие с потребностите им. 

Осигурена достъпност на сградите и 

съоръженията за деца и ученици с 

увреждания, в детската градина и в 

училището 

през годината национални прог 

рами; европейски 

фондове и 

програми 

сгради и 

съоръжения 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

2.2.2.Планиране и осигуряване на оборудване 

във физкултурния салон за деца със 

СОП/увреждания, съобразно потребностите им. 

Осигурено достъпно оборудване във 

физкултурния салон за деца със 

през годината национални 

програми; 

европейски 

оборудване във 

физкултурния 

салон 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, 

Община Рила 
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СОП/увреждания, съобразно 

потребностите им 

фондове и 

програми 
Дейност 3. Подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции, в това число: 

3.1. Оборудване на кабинет за ресурсно 

подпомагане в детската градина, за деца със СОП 

и поддържане на кабинета за ресурсно 

подпомагане в училището и оборудването в него, 

за деца със СОП 

Осигурена съвременна образователна 

среда, достъпност и сигурност на 

средата, съобразно индивидуалните 

потребности на децата и учениците 

м. септември 2023 г. 

 

 

Бюджетите на ОДГ 

и ОУ; Национални 

програми; 

европейски 

фондове и 

програми 

ресурсен кабинет 

в училището, 

в детската 

градина 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

3.2. Обновяване на ресурсните кабинети с 

дидактични материали 

Осигурени съвременни дидактични 

материали, съобразно потребностите 

м. септември 2023 г. 

 

 

Бюджетите на ОДГ 

и ОУ; Национални 

програми; 

европейски 

фондове и 

програми 

ресурсен кабинет 

в училището, в 

детската градина 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

3.3. Обзавеждане на учебни помещения, даващи 

възможност за обособяване учебни места за 

ученици в инвалидни колички, с увреден слух, с 

намалено/увредено зрение, при установена 

необходимост 

Обособени  учебни места в учебни 

помещения за деца и ученици с 

увреждания, съобразно потребностите 

през годината Бюджетите на ОДГ 

и ОУ; Национални 

програми; 

европейски 

фондове и 

програми 

учебни 

помещения 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

3.6. Осигуряване на подходящи помещения за  

кабинети за рехабилитация на слуха и говора, за 

логопедични кабинети и специализирани 

кабинети, при необходимост 

Осигурени подходящи помещения за 

специализирани кабинети, при 

установена необходимост от такива. 

през годината Бюджетите на ОДГ 

и ОУ; Национални 

програми; 

европейски 

фондове и 

програми 

помещения за 

кабинети 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

3.7. Осигуряване на достъп за обслужване на  

деца и ученици с увреждания в останалите 

помещения (библиотеки, административни 

кабинети и други) 

 

Осигурен достъп за обслужване на деца 

и ученици с увреждания в библиотеки, 

административни кабинети и други 

помещения 

през годината, при 

необходимост 
Бюджетите на ОДГ 

и ОУ; Национални 

програми; 

европейски 

фондове и 

програми 

помещения  Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Ав. 

Попстоянов” 

3.7. Реализиране на проекти, насочени към 

осигуряване на съвременна образователна 

среда, достъпност и сигурност на средата 

 

Изпълнение на одобрени проекти, 

насочени към осигуряване на 

съвременна образователна среда, 

достъпност и сигурност на средата. 

 

2023 г. Бюджетите на ОДГ 

и ОУ; Национални 

програми; 

европейски 

фондове ипрограми 

проект детска 

градина; 

проект училище  

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Дейност 4. Организиране на необходимите разумни улеснения за участие на учениците със СОП в национални външни оценявания 
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4.1. Спазване на изискванията за организиране 

на национални външни оценявания за ученици 

със СОП 

Организирани национални външни 

оценявания за ученици със СОП 

през годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

ученици със 

СОП в ОУ 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Стратегическа цел №4:  Развитие и разширяване на мрежата от образователни институции за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на територията 

на Община Рила 

Дейност 1. Създаване/ преобразуване/ развитие на капацитета на образователни институции за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на територията 

на Община Рила 

1.1. Създаване на общински Център за подкрепа 

на личностното развитие – подготовка за 

стартиране на процедура по създаване на ЦПЛР 

– делегирана държавна дейност 

Предприемане на действия и изготвяне 

на анализ за потребността от 

осигуряване и предоставяне на обща и 

допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците на 

общинско ниво, чрез създаване на  

общински център за подкрепа на 

личностното развитие, за осъществяване 

на държавната политика за 
приобщаващото образование 

2023 г. Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и ученици Община Рила  

 

1.2. Създаване на Център за обществена 

подкрепа/Общностен център за деца и 

семейства - стартиране на процедура по 

откриване на ЦОП – делегирана държавна 

дейност 

 

Предприемане на действия и изготвяне 

на задълбочен анализ за потребността 

от социалната услуга ЦОП, с фокус към 

детското население –структура, пол, 

възраст, заболеваемост, тенденции, с 

оглед мотивиране създаването на 

условия за пълноценно развитие, чрез 

грижа и подкрепа на децата в 

общността и децата в риск и 

гарантиране на най-добрия интерес на 

всяко дете и правото му да бъде 

отглеждано в домашна среда  

през годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца, ученици, 

специалисти 

 

Община Рила 

 

1.3. Възлагане от страна на общината на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие 

на деца и ученици на ЦПЛР в друга община или 

на доставчици на социални услуги 

Осъществени дейности за подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици 

от ЦПЛР в друга община или от 

доставчици на социални услуги. 

през годината В съответствие с 

НПО и НФИСПУО  

деца  

ученици 

Община Рила 

1.4. Развитие на капацитета на детската градина 

и училището за успешно прилагане на 

нормативната уредба, в това число: 

Успешно прилагане на нормативната 

уредба в областта на предучилищното и 

училищното образование, чрез: 

предоставяне на различни дейности за 

обща и допълнителна подкрепа; 

организиране и координиране процеса 

на осигуряване на общата и 

допълнителната подкрепа 

през годината, в 

съответствие с регламентите 

по нормативните актове 

Бюджетите на 

Общинска ДГ и ОУ 

деца и  ученици; 

координатори; 

педагогически 

специалисти 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”,  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 
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1.4.1. Изготвяне на годишни планове за 

предоставяне на подкрепа за личностно 

развитие и обобщен доклад за състоянието на 

процеса на приобщаващото образование 

 

 Изготвени годишни планове и обобщен 

доклад за състоянието на процеса на 

приобщаващото образование 

м. февруари, м. юни,  

м. септември 2023 г. 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и 

ученици 

Директорите  

на: 

 Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

1.4.2. Прилагане на изискванията на Наредба № 

6 за усвояването на българския книжовен език 

 

Осигурени условия за усвояването на 

българския книжовен език във всички 

форми на организация на процеса на 

предучилищното образование и във 

всички форми на обучение в учебните 

часове, предвидени за придобиване на 

училищната подготовка в процеса на 

училищното образование. 

Създадени допълнителни условия, в т.ч. 

и безплатно допълнително обучение по 

български език на децата и учениците, 

за които българският език не е майчин / 

от етническите малцинствени групи, с 

цел подпомагане на образователното им 

приобщаване 

през цялата година, при 

необходимост в зависимост 

от потребностите на 

конкретното дете или ученик 

и при условия и 

по ред, определени в 

Наредба № 6 за усвояването 

на българския книжовен 

език 

Бюджетите на 

 Общинска ДГ и 

ОУ; 

Външно 

финансиране 

деца и ученици, 

за които 

българският език 

не е майчин 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

1.5.Развитие на нови дейности и форми за обща 

и допълнителна подкрепа 

Осъществени нови дейности и форми за 

обща и допълнителна подкрепа 

през 2023 г. Бюджетите на 

 Общинска ДГ и ОУ 

Групи; 

деца/ученици 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Стратегическа цел № 5: Повишаване ефикасността на взаимодействие между участниците в образователния процес и институциите за осигуряване на най-добрия интерес на детето и 

ученика, в това число: 

Дейност 1. Взаимодействие с родителите 

1.1. Повишаване информираността на 

родителската общност за функциите на 

психолога, логопеда, рехабилитатора на слуха и 

говора, при осъществяване на психо-социалната 

рехабилитация и рехабилитацията на 

комуникативните нарушения 

Проведени форми за информиране на 

родителската общност за функциите на 

психолога, логопеда, рехабилитатора на 

слуха и говора, при осъществяване на 

психо-социалната рехабилитация и 

рехабилитацията на комуникативните 

нарушения 

През цялата година Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Родители, деца/ 

за деца на обща и 

допълнителна 

подкрепа/ и  

родители на  

ученици с 

потребности от 

подкрепа 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

1.2. Информиране на родителите за 

възможностите и насочване на учениците със 

специални образователни потребности след VІІ 

Проведени форми за информиране на 

родителите на учениците със специални 

образователни потребности за 

Планирани дейности по 

график на  РЦПППО –от 3 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

учениu със СОП, 

на които им 

предстои 

Регионален 

екип за 

подкрепа за 
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за продължаване на образованието или за 

придобиване на професионална квалификация 

от Регионален екип за подкрепа за личностно 

развитие 

 

възможностите и насочване на 

учениците за продължаване на 

образованието им след VІІ, 

включително и за придобиване на 

професионална квалификация  

до 21 май 2023 г. - подаване 

на документи 

завършване на 

VII клас 

личностно 

развитие при 

РЦПППО - 

Кюстендил 

1.3. Развитие на децата и учениците със 

специални образователни потребности  

Работа със специалисти, осигурени от 

Регионален център за подкрепа процеса 

на приобщаващото образование 

През учебното време на 

учебните години 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Педагогически 

специалисти; 

деца; ученици 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

РЦПППО - 

Кюстендил 

1.4. Своевременно информиране и консултиране 

на родителите на деца в риск от отпадане, от 

специалисти и институции 

 

Превенция на риска от отпадане и 

отпадане от системата на 

предучилищното и училищното 

образование за деца и ученици в 

задължителна предучилищна и 

училищна възраст. 

Приложен Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система 

на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, 

създаден с ПМС № 100 от 8 юни 2018г. 

за създаване и функциониране (загл. 

изм. и доп. - ДВ, бр. 82 от 2019 г.), 

внедрена и работеща Информационна 

система за реализация на Механизма 

(ИСРМ) 

През цялата година, при 

установена необходимост 

 

 

 

 

 

Бюджетите на 

Общинска ДГ и ОУ, 

в съответствие с  

Наредба № 4 от 

20.04.2017 г. за 

нормиране и 

заплащане на труда 

родители на деца 

в задължителна 

предучилищна и 

родители на 

ученици в 

задължителна 

училищна 

възраст, в риск 

от отпадане; 

 

деца; учници 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” в 

партньорство и 

сътрудничеств

о с 

институциите 

за обхващане и 

задържане в 

образователнат

а система на 

деца и ученици 

в 

задължителна 

предучилищна 

и училищна 

възраст, 

съгласно 

Механизъм за 

съвместна 

работа на 

институциите 

по обхващане, 

включване и 

предотвратява

не на 

отпадането от 
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образователнат

а система на 

деца и ученици 

в 

задължителна 

предучилищна 

и училищна 

възраст, 

създаден с 

ПМС № 100 от 

8 юни 2018г.  

1.5. Приобщаване на родителите към 

училищната общност, чрез включването им в 

дейности на паралелково и училищно ниво. 

Проведени инициативи по паралелки и 

общоучилищни дейности, съвместно с 

родителите на учениците 

По план-график 

 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

родители на 

ученици  

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Дейност 2. Развитие на ефективни форми за работа с родителите на деца и ученици с обучителни трудности и със специални образователни потребности, в това число: 

2.1. Осигуряване на подкрепяща среда за 

семействата и близките на деца и ученици със 

СОП - консултиране с психолози, логопеди, 

социални работници, тренинги 

 

Проведени консултации със 

специалисти на родителите/близките на 

деца и ученици със СОП 

При необходимост, в 

съответствие с оценка на 

потребностите на децата / 

учениците 

Бюджетите на 

отговорните 

институции и по 

проект 

„Инвестиции за 

бъдещето” 

BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за 

ранно детско 

развитие“ 

деца и ученици 

със СОП; 

родители; 

специалисти 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

РЦППО - 

Кюстендил 

2.2. Въвеждане на практиката за назначаване на 

социален работник в детската градина и в 

училището, който да изпълнява функцията на 

медиатор между семейството, обкръжението на 

детето/ученика и образователната институция 

 

Осигурени социални работници за 

осъществяване на  социално-

педагогическата работа в детската 

градина или в училището и за 

изпълнение на функцията на медиатор 

между семейството и обкръжението на 

детето или ученика и образователната 

институция, с акцент на децата и 

учениците в риск при условията на 

чл.113 от НПО 

Осигурен социален работник по проект 

„Инвестиции за бъдещето” 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно 

детско развитие“ с бенефициент Община 

Рила, до 31.12.2020 г. за работа с деца от 

0 до 7 години и техните родители. 

През годината Бюджетите на 

Общинска ДГ и 

ОУ; 

целеви средства от 

държавния бюджет; 

европейски 

фондове и 

програми 

Деца/ученици и 

родителите им, 

нуждаещи се от 

социално-

педагогическа 

подкрепа; 

специалисти 

Община Рила 
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2.3. Определяне на ден в месеца за организиране 

на „Отворени врати в детска градина/училище“ 

за посещение на родители 

Организиран ден на „Отворени врати в 

детска градина/училище“ за посещение 

на родители 

През годината  

15 септември и 21 ноември в 

ОДГ 

9 май в ОУ 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

родители ДГ; 

родители ОУ 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова”; 

ОУ „Ав. 

Попстоянов” 

2.4. Повишаване информираността на 

родителите относно затрудненията в 

образователния процес на техните деца и 

възможностите за преодоляването им 

(консултации, допълнително обучение, 

занимания по интереси) 

 

Проведени консултации, допълнително 

обучение, занимания по интереси, при 

проявен интерес и съгласие на 

родителите 

Изготвен и утвърден седмичен график 

за провеждане на консултации с 

родителите. 

През годината, по график 

 
Бюджет на: 

Общинска ДГ и 

ОУ; целеви 

средства от 

държавния бюджет; 

европейски 

фондове и 

програми 

родители на деца 

със затруднения 

в образователния 

процес 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

 

2.5. Работа с родителите и  с лицата, полагащи 

грижи, които възпрепятстват децата редовно да 

посещават детска градина и училище. 

 

Обхват и осигуряване на редовно 

посещение на детска градина/училище 

на децата/учениците в задължителна 

предучилищна/училищна възраст от 

страна на техните родителите. 

Прилагане на Мерки в 

информационната система за обхващане 

и задържане на децата и учениците 

През годината  

 

 

 

 

при установена 

необходимост 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

родители, които 

не са осигурили 

присъствието на 

децата си -

подлежащи на 

задължително 

предучилищно 

образование, 

записани в 

детска градина;  

родители, които 

не са осигурили 

присъствието на 

децата си -

подлежащи на 

задължително 

училищно 

образование, 

записани в 

училище 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”, в 

сътрудничеств

о с останалите 

институции, 

съгл. 

Механизъм за 

съвместна 

работа на 

институциите 

по обхващане, 

включване и 

предотвратява

не на 

отпадането от 

образователнат

а система на 

деца и ученици 

в задълж. 

предучилищна 

и училищна 

възраст, 

създаден с 

ПМС № 100 от 

8 юни 2018г. 
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Дейност 3. Работа с родителите на деца и ученици с изявени дарби, в това число: 

2.1. Консултиране на родителите на деца с 

изявени дарби и насочване към специалисти за 

развитие на детето 

Проведени консултации на родители на 

деца с изявени дарби за насочване към 

специалисти за развитие на детето 

През годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Родители;  

деца  и 

ученици 

с изявени дарби 

Общинска ДГ 

„Д-р Т. 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

2.1.2. Разяснителни и информационни кампании 

за предлаганите услуги за деца с изявени дарби, 

за специалисти в различните сфери на развитие 

и общински програми и мерки за стимулиране 

на деца с изявени дарби. Възможности за 

финансово подпомагане на децата. 

Проведени разяснителни и 

информационни дейности за предлагани 

услуги за деца с изявени дарби; за 

специалисти в различните сфери на 

развитие; за програми и мерки за 

стимулиране на деца с изявени дарби. 

През годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца с изявени 

дарби и техните 

родители 

Общинска ДГ 

„Д-р Т. 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

ДСП – 

Бобошево 

Дейност 4. Подобряване на координацията и сътрудничеството между институции по отношение на работата с децата в риск и деца, жертви на насилие, в това число: 

4.1. Прилагане на Координационния механизъм 

за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна интервенция 

Прилагане на Координационният 

механизъм за взаимодействие при 

работа в случаи на дете, жертва на 

насилие и в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна 

интервенция 

При необходимост, през 

годината 
Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца/учениици, 

жертва на 

насилие и в риск 

от насилие 

ДСП –

Бобошево, 

отдел „Закрила 

на детето”; 

Община Рила; 

РУ-Рила; 

ДПС;Общинс

ка ДГ „Д-р Т. 

Миладинова” 

4.2. Прилагане на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище 

Изготвен комплекс от превантивни 

мерки за противодействие на 

училищния тормоз; създаване на 

училищен координационен съвет за 

справяне с насилието; 

Работа с ученици, родители и учители 

на тема "Преодоляване на агресията при 

децата от предучилищна и училищна 

възраст" 

През учебната 2022/2023 г. 

година и учебната 2023/2024 

година 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

ученици  

 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов”; 

ДСП – 

Бобошево; 

Община Рила, 

чрез 

МКБППМН  

РУ-Рила  

4.3. Съвместни дейности на институциите в 

системата на предучилищното и училищното 

образование с отдел „Закрила на детето“ и 

Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (МКБППМН) при Община Рила, 

в подкрепа на деца с рисково поведение и 

жертви на насилие (периодични срещи, планове 

за действие, годишни анализи) 

Осъществено сътрудничество и 

провеждане на съвместни дейности в 

подкрепа на деца и ученици с рисково 

поведение и жертви на насилие. 

Проведени периодични срещи. 

Организирани дейности по Национална 

програма „Работа на полицията в 

училищата“ 

В съответствие с 

планове/програми на 

ОДГ/ОУ/ Отдел „ЗД” при 

ДСП – Бобошево; Комисия 

за детето и МКБППМН  

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

ученици с 

рисково 

поведение, 

жертва на 

насилие и в риск 

от насилие; 

участници в 

информационна 

кампания за 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Отдел 

„Закрила на 

детето” при 

ДСП – 

Бобошево; 
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 Проведена информационна кампания за 

превенция на насилието. 

Организирани групови беседи с 

ученици във връзка с превенция на 

насилието 

превенция на 

насилието 

Община Рила, 

чрез Комисия 

за детето и  

РУ-Рила към 

ОД на МВР - 

Кюстендил 

ДПС 

МКБППМН 

4.4. Провеждане на съвместни кампании с РЗИ 

срещу зависимостите 

Проведени информационни кампании с 

цел превенция срещу използване  на 

психоактивни вещества, включително 

тютюнопушене. 

Проведени беседи за здравословно 

хранене в детската градина 

През годината 

 
Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и ученици РЗИ - 

Кюстендил 

Общинска ДГ; 

ОУ;КД към 

Община Рила; 

медиц. 

специалисти в 

здр. кабинети 

4.5. Съвместни срещи, дискусии, беседи с 

представители на РУ-Рила към ОД на МВР - 

Кюстендил, отдел „Закрила на детето“ при ДСП 

– Бобошево, МКБППМН при Община Рила. 

Проведени срещи, дискусии, беседи с 

представители на РУ-Рила към ОД на 

МВР – Кюстендил, МКБППМН. 

През годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и ученици Общинска ДГ 

„Д-р Т. 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Комисия за 

детето и 

МКБППМН 

при Общината 

4.6. Включване в екипите за подкрепа за 

личностно развитие (ЕПЛР) на децата в риск на 

представители на органите за закрила на детето 

и на органите за борба с противообществени 

появи на малолетни и непълнолетни – чл.188, 

ал.4 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

Участие в ЕПЛР на децата в риск на 

представители на органите за закрила 

на детето и на органите за борба с 

противообществени появи на малолетни 

и непълнолетни при Община Рила 

През годината, съгласно 

законовите регламенти 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

представители на 

органите за 

закрила на детето 

и на органите за 

борба с 

противообществе

ни появи на 

малолетни и 

непълнолетни 

при Община 

Рила; ЕПЛР 

Общинска ДГ 

„Д-р Т. 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

Дейност 5. Взаимодействия между участниците в образованието и институциите по отношение на отпадането от училище и обединяване на усилията за връщане в образованието на 

отпаднали ученици, в това число: 

5.1. Ангажиране с конкретни мерки на 

обществените съвети, ученическия съвет, 

ученици и родители-доброволци в дейности, 

Планирани и приложени мерки за 

приобщаването на деца и ученици в 

Преди началото на учебната 

година и актуализация през 

учебната година 

Бюджетите на ОУ и 

ОДГ 

деца и ученици в 

риск, деца и 

ученици в 

Общинска ДГ 

„Д-р Т. 
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насочени към приобщаването на деца и ученици 

в риск, деца и ученици в неравностойно 

положение и подпомагането им да намерят и 

заемат своето място в живота на детската 

градина, в училищния живот и в обществото. 

риск, деца и ученици в неравностойно 

положение 

неравностойно 

положение; 

участници в 

дейностите 

Миладинова” 

и 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

  

5.2. Развитие на целодневната 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 

Обхващане в целодневната организация 

на учебния ден (ЦОУД) на учениците от 

ОУ „Аверкий Попстоянов“  

в началото на учебна  година Съгласно 

стандарти, 

определени с 

НФИСПУО 

ученици, 

обхванати в 

целодневна 

организация на 

учебния ден 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

5.3. Сътрудничество с читалищната библиотека 

при НЧ „Христо Ботев - 1898”, гр. Рила, мерки 

за повишаване на грамотността в полза на 

предотвратяване на обучителните трудности и 

отпадане. 

Предотвратяване на обучителните 

трудности и отпадане от 

образователната система на деца в 

задължителна предучилищна възраст и 

на ученици в задължителна училищна 

възраст. Участие в организирани 

мероприятия: 

8-12 май- -Седмица на книгата и 

изкуствата за деца – обсъждане на книги,  

провеждане на викторини. 

Организиране на различни прояви -  

изложба на любими детски книжки и 

илюстрации; посещение на началното 

училище, читалище и библиотека, от 

децата от втора, трета и четвърта 

възрастови групи, от Общинска детска 

градина, които са на задължително 

предучилищно образование 

м. май - Национална библиотечна 

седмица 

(организиране на събития – срещи с 

писатели, обсъждане на книги, 

презентации и др.). 

19 май - Световен ден на пчелата 

(информиране на  обществеността за 

значението на пчелите и пчелните 

продукти, както и по въпросите, 

свързани със защитата на застрашените 

от изчезване пчели). 

Ролеви игри  в „Кът на пчелата”. 

През годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

 

 

 

 

деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст, вкл. и с 

обучителни 

трудности 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

НЧ „Христо 

Ботев -1898” 
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1 юни - „Ден на детето” – Награждаване 

на победителите от конкурса „Най-

активен читател на библиотеката”. 

м. октомври – Национална седмица на 

четенето 

Дейност 6. Междуинституционално сътрудничество и координация, в това число: 

6.1. Повишаване ефективността на 

комуникацията между детска градина, училище, 

Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование, Регионалното 

управление на образованието, отдел„Закрила на 

детето“, при ДСП - Бобошево, община Рила и 

всички останали участници в процеса на 

образование 

Осъществено междуинституционално 

сътрудничество и координация. 

 

Изготвен План за взаимодействие 

между детската градина и училището, с 

планирани форми на работа. 

Постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

учители от 

детската градина 

и от училището; 

деца в 

задължителна 

предучилищна и 

ученици в 

задължителна 

училищна 

възраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора  

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

РЦППО – 

Кюстендил;  

РУО – 

Кюстендил 

Община Рила 

и участниците 

в 

образователни

я процес и 

заинтересован

и страни 

Екип за обхват 

в район на 

Община Рила 

6.2. Координация и съгласуваност на действията 

на ръководствата на детската градина и 

училището и Регионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование, с цел 

обезпечаване на специалисти за оценка на 

индивидуалните потребности на децата и 

учениците със специални образователни 

потребности 

 

Осигурени специалисти за оценка на 

индивидуалните потребности на децата 

и учениците със специални 

образователни потребности 

През годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

специалисти за 

оценка на 

индивидуалните 

потребности на 

децата и 

учениците със 

СОП от 

РЦПППО - 

Кюстендил 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

РЦПППО - 

Кюстендил 

6.3. Формиране на база данни за специалистите, 

които предоставят допълнителна подкрепа в 

Област Кюстендил 

 

Осигурена информация за база данни за 

специалистите, които предоставят 

допълнителна подкрепа в Област 

Кюстендил 

В началото на учебната 

година и при необходимост - 

актуализация 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

специалисти, 

които 

предоставят 

допълнителна 

подкрепа 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора  

Миладинова” 

ОУ „Ав. 

Попстоянов” 

РЦПППО-

Кюстендил 
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6.4. Повишаване активността на представителите 

на всички институции от екипите за обхват по 

Механизма за съвместна работа на институциите 

по обхващане, включване и предотвратяване на 

отпадането от образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст по отношение на 

предприемане на адекватни мерки за обхващане 

и задържане в образователната система на децата 

и учениците.  

 

Осъществена добра координацията 

между заинтересованите институции в 

изпълнение на отговорната задача по 

обхващане и задържане на децата в 

детска градина и в училище, в 

съответствие с нормативно 

установените изисквания, включително 

и с Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване 

и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст, създаден с ПМС № 

100 от 8 юни 2018г. за създаване и 

функциониране (загл. изм. и доп. - ДВ, 

бр. 82 от 2019 г.). 

Извършени посещения на адрес от 

Екипа за обхват в район на Община 

Рила; 

Предприети адекватни мерки за 

обхващане и задържане в 

образователната система на децата и 

учениците. 

Съставени актове за установяване на 

административно нарушение, издаване 

на наказателни постановления по чл.347 

от ЗПУО; 

Обработени в ИСРМ по ПМС № 100 от 

8 юни 2018г. (изм. и доп. с ПМС № 

259/14.10.2019 г.) данни на деца, 

подлежащи на задължително 

предучилищно и училищно образование 

ежемесечно, през 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при наличие на данни за 

съставяне на АУАН 

 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

извършено 

физическо 

посещение на 

адрес от Екипа за 

обхват в район 

на Община Рила  

 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора  

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

РЦППО – 

Кюстендил;  

РУО – 

Кюстендил 

Община Рила 

и всички 

участници в 

образователни

я процес и 

заинтересован

и страни 

 

 

6.5. Координация и сътрудничество между 

институциите по конкретни случаи на 

напускане на образователната система. 

Осъществена добра координацията и 

сътрудничество между институциите 

при наличие на конкретни случаи на 

напускане на образователната  система 

През годината, при 

необходимост 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

брой случаи на 

напускане на 

образователната 

система 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора  

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

РУО – 

Кюстендил 

Община Рила 
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Екип за обхват 

в район на 

Община Рила 

Стратегическа цел № 6: Създаване на условия за активно сътрудничество на образователните институции и гражданското общество за целите на приобщаващото образование 

Дейност 1. Провеждане на разяснителни кампании за преодоляване на непознаването и предразсъдъците, за повишаване на информираността и чувствителността към децата и 

учениците със специални образователни потребности. 

1.1. Повишаване на информираността и 

чувствителността към децата и учениците със 

специални образователни потребности 

Проведени разяснителни кампании на 

родителски срещи за информиране за 

деца и ученици със специални 

образователни потребности 

На родителски срещи, в 

съответствие с план-график 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

родителски 

срещи в детската 

градина; 

участници в 

разяснителни 

кампании: 

родители на деца 

със СОП; 

учители, в т.ч. 

ресурсен учител; 

родителски 

срещи в 

училището; 

участници в 

разяснителни 

кампании: 

родители на  

ученици със 

СОП; учители. 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

Дейност 2. Работа с родителските общности за преодоляване на негативни стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси и децата с увреждания 

2.1. Работа с родителските общности, чрез 

провеждане на дейности: родителски срещи, 

разговори, беседи  за преодоляване на 

негативни стереотипи и дискриминационни 

нагласи спрямо различните етноси и децата с 

увреждания 

 

Проведени дейности: родителски 

срещи, разговори, беседи  за 

преодоляване на негативни стереотипи 

и дискриминационни нагласи спрямо 

различните етноси и децата с 

увреждания 

Предоставена информация на 

родителите на деца с увреждания за 

правата на децата им и консултиране за 

възможността за осигуряване на  

социално подпомагане и ползване на 

социални услуги за деца. 

м. април 

м. септември 

 

 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

 

по проект 

„Инвестиции за 

бъдещето” 

BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за 

ранно детско 

развитие“ 

родители на деца 

родители на 

ученици 

 

медиатори по 

проект 

„Инвестиции за 

бъдещето” 

BG05M9OP001-

2.004 „Услуги за 

ранно детско 

развитие“ 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Община Рила 

Дейност 3. Осигуряване на достъп до информация за правата и задълженията на децата и учениците, за предлаганите дейности и програми за обучение в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и представянето им в достъпен формат като част от условията за равен достъп до образование 
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3.1. Осигуряване на достъп до информация за 

правата и задълженията на децата и учениците, 

за предлаганите дейности и програми за 

обучение в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование и 

представянето им в достъпен формат като част 

от условията за равен достъп до образование 

Организирани лекции и беседи за 

запознаване на децата и учениците с 

техните права и задължения и за 

запознаване на учениците с публичните 

институции и с техните правомощия 

при осъществяване на дейностите по 

закрила на детето. 

По график 

 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и ученици Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Комисия за 

детето, 

ДПС, РУ-Рила 

към ОД на 

МВР - 

Кюстендил, 

МКБППМН; 

Община Рила 

Дейност 4. Сътрудничество и изграждане на устойчиви партньорства с граждански организации в различни аспекти като квалификация на педагогическите специалисти, осигуряване 

на специалисти, проучвания, кампания, партньорски проекти; 

4.1. Сътрудничество и изграждане на устойчиви 

партньорства с граждански организации в 

различни аспекти, като квалификация на 

педагогическите специалисти, осигуряване на 

специалисти, проучвания, кампании, 

партньорски проекти 

Изградени партньорства с Обществени 

съвети, родителските активи на 

групи/паралелки по класове. Изградено 

сътрудничество със синдикалните 

организации на Съюза на българските 

учители. 

През годината Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

Участници в 

образователния 

процес – деца, 

ученици, 

учители, 

директори и 

родители; 

Обществени 

съвети 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора  

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

 

Дейност 5. Осигуряване на траен процес на промяна на обществените нагласи в подкрепа на приобщаващото образование чрез разяснителни кампании сред родителската общност 

1.5. Осигуряване на траен процес на промяна на 

обществените нагласи в подкрепа на 

приобщаващото образование, чрез разяснителни 

кампании сред родителската общност 

Проведени родителски срещи; 

Издадени информационни бюлетини от 

ОДГ „Д-р Тодора Миладинова” 

Издаден ученически вестник в ОУ 

„Аверкий Попстоянов”, онлайн. 

По график 

Два пъти в годината 

 

Ежемесечно в учебното 

време през учебните години 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца, ученици, 

родители, 

педагогически 

специалисти 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора  

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

Дейност 6. Провеждане на кампании и инициативи по въпросите на приобщаващото образование в сътрудничество с неправителствени организации/обществените 

съвети/заинтересовани институции. 

1.6. Провеждане на кампании и инициативи по 

въпросите на приобщаващото образование в 

сътрудничество с неправителствени 

организации/обществените 

съвети/заинтересовани институции 

Организирани кампании за провеждане 

на срещи-разговори с психолог, 

логопед, ресурсен учител и други 

специалисти,според потребностите на 

децата и учениците, насочени към 

премахване на пречките пред ученето и 

научаването и към създаване на 

възможности за развитие и участие на 

децата и учениците (със СОП, с 

Два пъти в годината – м. 

февруари и м. септември 

 

Не се изисква 

допълнително 

финансиране 

деца и ученици 

със СОП, с 

увреждания и 

техните 

родители; 

координатори и 

екипи за 

подкрепа за 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 
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увреждания, с изявени дарби) в 

образователния процес и в живота на 

общността 

личностно 

развитие 

Дейност 7. Развиване на разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и 

учениците.  

1.7. Развиване на разнообразни форми на 

сътрудничество с институции, с физически и 

юридически лица с нестопанска цел за 

подпомагане процеса на приобщаване на децата 

и учениците 

Проведена вътрешно институционална 

квалификационна дейност с 

педагогическите специалисти в ОДГ и 

ОУ от специалист, осигурен от 

РЦПППО – Кюстендил. 

 -Участия на деца и ученици в групи и 

състави при НЧ „Христо Ботев - 1898”, 

както и в културни събития и изяви. 

- Организирана „Лятна академия за деца 

и ученици” в град Рила – провеждане на 

лятно училище и неделно училище. 

- Участие в проведени спортни 

състезания. 

- Изпълнени дейности по програми за 

взаимодействие между Дирекция 

„Природен парк Рилски манастир” и 

образователните институции – ОДГ и 

ОУ. 

- Реализирани мероприятия за Седмица 

на гората в партньорство между ОУ и 

ДГС „Рилски манастир” 

- Участие на деца и ученици в дейности, 

организирани от: 

- РУ – Рила към ОД на МВР – 

Кюстендил – „Полицейска академия” 

- РСПБЗН - Рила към ОД на МВР – 

Кюстендил – „Млад огнеборец“ 

По график 

 

 

 

 
Съгласно Календар на 

културните събития в 

Община Рила и на 

читалищата 

По Решение на Общински 

съвет на Община Рила 

Съгласно спортен календар 

 

По график 

 

 

Бюджетите на 

заинтересованите 

институции; такси 

от родители; 

Спонсорства и 

дарения; външно 

финансиране 

Деца и ученици, 

институции, 

физически лица; 

юридически лица 

с нестопанска 

цел 

 

деца и ученици 

 

деца с издадено 

Удостоверение за 

задължителна 

подготвителна 

група в лятно 

училище; 

деца в неделно 

училище; 

ученици 

 

 

деца и  ученици 

Общинска ДГ 

„Д-р Тодора 

Миладинова” 

ОУ „Аверкий 

Попстоянов” 

НЧ „Христо 

Ботев - 1898” 

Община Рила 

Дирекция „ПП  

Рилски 

манастир” 

ТП „ДГС 

„Рилски 

манастир” 

РУ – Рила; 

РСПБЗН - 

Рила  

 

 

Използвани съкращения: 
АСП – Агенция зао социално подпомагане 

ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 

ДОС – държавен образователен стандарт 

ЕПЛР – Екип за подкрепа за личностно развитие 

ЗПУО – Закон за предучилищното и училищното образование 

КД – Комисия за детето 
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МКБППМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

НПО – Наредба за приобщаващото образование 

НУРОЗДИД - Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 

НФИСПУО - Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

Отдел „ЗД” – Отдел „Закрила на детето” 

РДСП – Регионална дирекция „Социално подпомагане” 

РСПБЗН – Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Кюстендил 

РУ- Районно управление - Рила към Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи - Кюстендил 

РУО – Регионално управление на образованието 

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование 

СОП – специални образователни потребности 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ЦПЛР – Център за подкрепа за личностно развитие 

 

 

Годишният план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Рила за 2023 година е изготвен от екип, в състав: 

 

Лазар Чавков, 

Заместник-кмет “Икономическо  развитие, стопанска политика и хуманитарни дейности” 

 

Василка Димитрова, 

Директор на дирекция “Устройство на територията, развитие и хуманитарни дейности” 

 

Иванка Тахтаджийска, 

Директор на Общинска ДГ „Д-р Тодора Миладинова”, град Рила 

 

Татяна Симеонова, 

Директор на ОУ „Аверкий Попстоянов”, град Рила 

            


