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1. Въведение 

Настоящата стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е 

разработена на основание чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и във връзка със: 

 Конвенция за правата на детето (Приета от ОС на ООН на 20.11.1989г., 

ратифицирана с решение на ВНС от 11.04.1991г., обн. ДВ, бр. 32 от 23.04.1991г., в 

сила от 3.07.1991г.); 

 Закон за закрила на детето (Обн., ДВ, бр. 48 от 13.06.2000г., посл. изм. ДВ изм., бр. 

79 от 13.10.2015г., в сила от 1.08.2016г.); 

 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (Обн. ДВ. бр.13 от 14.02.1958г., посл. изм. изм. ДВ. бр.59 от 

29.07.2016г.); 

 Наредба за приобщаващото образование (обн. ДВ, бр. бр. 89 от 11.11.2016г.); 

 Наредба №12/2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти (Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016г., 

в сила от 27.09.2016г.);  

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

(Приета с ПМС № 298 от 17.12.2003г., обн., ДВ, бр. 111 от 22.12.2003г., посл. изм. 

ДВ, бр. 28 от 8.04.2016г., в сила от 1.08.2016г.); 

 Наредба № 13/2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование (Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016г., в сила от 11.10.2016 г.). 
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Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се 

основава на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община в област Варна и обхваща 

периода 2017-2018. 

Областната стратегия определя потребностите, предизвикателствата и 

взаимодействията между участниците и заинтересованите лица в процеса на осигуряване на 

подкрепа за личностно развитие: 

 Участници: деца и ученици, педагогически специалисти, родители; 

 Образователни институции в системата на предучилищното и училищното 

образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно 

развитие, центрове за специална образователна подкрепа; 

 Институции с координиращи и контролни функции – Регионално управление на 

образованието, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование, Регионална здравна инспекция, Държавна агенция „Закрила на детето“; 

 Органи на териториалната и местната власт, МКБППМН; 

 Други заинтересовани лица – НПО, родителски сдружения, местни медии, бизнес 

организации и др. 

Целите и дейностите на настоящата областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците са свързани с изпълнението и допринасят за постигането на 

стратегическите цели в следните национални документи:  

 Национална стратегия за детето (2008-2018); 

 Националната стратегия за младежта (2012‐2020); 

 Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната 

система (2013-2020); 

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите 

малцинства (2015-2020); 

 Стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 –2020); 



5 
 

 Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта (2012‐

2022); 

 Национална програма за закрила на детето (2016 – 2017 – 2018).  

Областната стратегия идентифицира потребностите от създаване, поддържане и 

обогатяване на физическата подкрепяща среда, материално-техническа база, както и 

предизвикателствата за финансово обезпечаване на дейностите по обща и допълнителна 

подкрепа за всяко дете и ученик. 

Областната стратегия се изпълнява от институциите, работещи на областно и на 

общинско ниво. Кметът на общината отговаря за цялостното изпълнение на общинската 

стратегия и за приноса на съответната община към изпълнението на областната стратегия. 

Целите се постигат с общите усилия на всички заинтересовани от процеса страни, в 

съответствие с компетенциите им и планираните цели и дейности.  

2. Актуално състояние и идентифициране на потребностите от подкрепа 

Мрежата от образователни институции в Област Варна е оптимизирана и балансирана 

спрямо демографските индикатори и общински потребности и към настоящия момент включва: 

 97 общински и частни детски градини;  

 125 държавни, общински и частни училища (начални, основни, средни, специални, 

помощни, профилирани гимназии, професионални гимназии); 

.    7 центъра за подкрепа за личностно развитие – логопедичен център, средношколско 

общежитие, общински детски комплекси, народна астрономическа обсерватория и 

планетариум, 1 – ЦПЛР-ОДК Провадия, 1- ЦПЛР-ОДК община Дългопол, 1- ЦПЛР-

ОДК община Аксаково  

По данни от НЕИСПУО към 01.12.2016г. в образователните институции в Област Варна 

се обучават, възпитават и социализират повече от 65 000 деца и ученици, както следва: 

 В детски градини – 15 317 деца; 

 В училища – 49 691 ученици; 
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 В 823 групи в центровете за подкрепа за личностно развитие са включени 5150 деца 

и ученици. 

По данни, предоставени от РУО – Варна, към 01.12.2016 г. в община Варна броят на 

децата и учениците на ресурсно подпомагане е: 

 В детски градини – 186 деца; 

 В училища – 427 ученици; 

 Общо – 613 деца и ученици. 

По данни от образователните институции на територията на Област Варна са 

идентифицирани 1127 деца и ученици в риск, разпределени по общини както следва: 

Община 

Деца и ученици в риск 

Детски 

градини 

Начален 

етап 

Прогимназиален 

етап 

Гимназиален 

етап 

Общо за 

общината 

Аврен 0 5 8 0 13 

Аксаково 11 13 23 0 47 

Белослав 0 8 5 9 22 

Бяла 0 0 6 19 25 

Варна 68 189 266 259 782 

Ветрино 0 7 3 7 17 

Вълчи дол 11 

 

5 

 

9 

 

4 

 

29 

 

Девня 0 5 11 2 18 

Долни чифлик 0 33 28 0 61 

Дългопол 0 10 4 2 16 

Провадия 0 2 33 5 40 

Суворово  0 18 33 6 57 

Общо за областта: 1127 

По данни от образователните институции на територията на Област Варна са 

идентифицирани 5609 деца и ученици с изявени дарби в областта на изкуствата, науката и 

спорта, разпределени по общини както следва: 

Община Деца и ученици с изявени дарби 
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Детски 

градини 

Начален 

етап 

Прогимназиален 

етап 

Гимназиален 

етап 

Общо за 

общината 

Аврен 0 4 7 0 11 

Аксаково 0 2 12 0 14 

Белослав 0 39 57 8 104 

Бяла 0 0 0 0 0 

Варна 287 1635 1316 1575 4813 

Ветрино 0 10 16 15 41 

Вълчи дол 0 
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1 

 

0 
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Девня 0 0 17 4 21 

Долни чифлик 0 128 99 16 243 

Дългопол 0 2 1 0 3 

Провадия 0 1 55 0 56 

Суворово  0 59 141 92 292 

Общо за областта: 5609 

За осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и ученици, както и за 

превенция на ранното отпадане от образователната система по предложение на министъра на 

образованието и науката въз основа на решения на общинските съвети, към настоящия момент 

в Област Варна функционират 28 средищни и 1 защитено училище. При спазване на 

изискванията на чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

на децата и учениците в посочените училища са осигурени целодневна организация на учебния 

ден, обедно хранене и транспорт. 

Дейности по подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се осигуряват 

и осъществяват от голяма група институции и организации: детски градини, училища, 

центрове за подкрепа за личностно развитие, Регионален център за подкрепа на процеса 

на приобщаващото образование, центрове за специална образователна подкрепа, 

обществени съвети към детски градини и училища, настоятелства към детски градини и 

училища, НПО, центрове за обществена подкрепа, структури в местната администрация, 

РЗИ, родителски сдружения и др.  

Задължения за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа  на деца и ученици са 

възложени на различни педагогически специалисти, както следва: 
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 Обща подкрепа се осигурява на всяко дете и всеки ученик в рамките на 

образователната институция – детска градина, училище, център за подкрепа на 

личностното развитие.  Педагогически специалисти, които имат функции и 

задължения по реализирането на общата подкрепа са директорите, заместник-

директорите, учителите, възпитателите, училищните психолози, педагогическите 

съветници, логопедите, треньорите, хореографите, корепетиторите, 

ръководителите на направление ИКТ. За осигуряването на библиотечно-

информационното обслужване и грижата за здравето на децата и учениците като 

част от общата подкрепа в рамките на образователната институция се включват 

и други длъжностни лица, които не заемат педагогическа длъжност. Разработва 

се училищна политика за превенция на тормоза и насилието и се определят 

видовете и съдържанието на дейностите по мотивация и преодоляване на 

проблемно поведение. 

 Допълнителна подкрепа се предоставя на деца и ученици със специални 

образователни потребности, деца и ученици в риск, деца и ученици с изявени 

дарби и на деца и ученици с хронични заболявания. За извършване на оценка на 

индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа за всеки отделен случай 

със заповед на директора на образователната институция се формира екип, който 

задължително включва психолог или педагогически съветник, както и други 

заинтересовани лица – други педагогически специалисти (в т. ч. логопеди, 

рехабилитатори на слуха и говора и др.), родителите, представители на органите 

за закрила на детето, социални работници, помощници на учителя и други 

специалисти. Регионалният център за подкрепа за процеса на приобщаващото 

образование оказва помощ и осигурява специалисти при необходимост. 

В образователните институции се реализират дейности за подкрепа на развитието на 

деца и ученици чрез участието на детските градини и училищата в национални програми и 

проекти: 

 BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични 

знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, 
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съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове;  

 Проект BG05M2ОP001-3.003-0001 “Подкрепа за равен достъп и личностно 

развитие”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове; 

 НП „Без свободен час в училище“;  

 НП „Достъпно и сигурно училище“; 

 НП „Ученически олимпиади и състезания“; 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“; 

 НП „Развитие на педагогическите специалисти“; 

 НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“; 

 Постановление № 129/11.07.2000 г. на Министерския съвет за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта в детски градини и училищата. 

Новите нормативни изисквания за осигуряване на подкрепа за личностното 

развитие на децата и учениците в област Варна определят образователната институция 

като водеща в процесите на идентифициране на индивидуалните потребности от 

подкрепа. В този смисъл пълният обхват на деца в задължителната предучилищна 

възраст е в пряка връзка с дейностите по ранното разпознаване и превенция на 

обучителните затруднения.  

Директорите на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно 

развитие познават изискванията за осигуряване на различните видове подкрепа и ги реализират 

чрез разработване на училищни политики, формиране на екипи и организиране на дейности в 

съответствие с потребностите. Прилагат се механизми за успешно взаимодействие с родители 

и с други заинтересовани лица 

3. Описание на предизвикателствата 
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Основно предизвикателство при реализиране на процесите на осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците от област Варна е утвърждаването на общността 

като приемаща различните, приобщаваща и подкрепяща чрез: 

3.1. Кадрово обезпечаване със специалисти – най-вече за осигуряване на 

допълнителна подкрепа на децата и учениците. Многогодишен проблем е 

осигуряването с ресурсни учители и логопеди в отдалечените от областния 

център общини  и в малките населени места. Възможен път за преодоляване на 

това предизвикателство е включването на учители по различни учебни 

предмети във форми за придобиване на допълнителна професионална 

квалификация. Чрез общински програми за квалификация на педагогическите 

специалисти може да се планират форми според резултатите от извършен анализ на 

ниво община на конкретните потребности от квалифицирани кадри.  

3.2.Финансово обезпечаване – осигурява се от държавния бюджет чрез определения 

единен разходен стандарт. На ниво община е възможно дофинансиране чрез 

собствени приходи или чрез целево финансиране на мерките за насърчаване и 

задържане на млади педагогически специалисти, чрез изграждане и оборудване на 

кабинети за специализирана допълнителна подкрепа, чрез определяне и 

обезпечаване на награди за стимулиране на изявите на деца и ученици. 

3.3.Осигуряване на приобщаваща среда на място - в образователните институции, в 

които се организират и провеждат дейности по подкрепа – изисква координация и 

сътрудничество между множество институции и в своята многоаспектност  

предполага осигуряване на квалифицирани специалисти, адекватна материално-

техническа база, специализирани програми и методики, подходящи технически 

средства, съвременно оборудвани кабинети, както и архитектурни решения за равен 

достъп на деца/ученици с увреждания. 

3.4.Ранно и/или своевременно идентифициране на потребностите от допълнителна 

подкрепа на всяко дете/ученик в рамките на образователната институция – изисква 

от една страна обучение на педагогическите специалисти и на координиращите 

екипи в детските градини и училищата, а от друга страна максимален обхват и 

редовна посещаемост на децата/учениците.  
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3.5. Включване на детето/ученика като активен участник в дейностите по подкрепа на 

личностното развитие – като инвестиция в бъдещето е необходимо разработването 

на механизми за различните възрасти, с които да се очертаят пътищата за промяна на 

статута на детето/ученика от обект на педагогическо въздействие в активен участник. 

3.6.Осигуряване на безопасна образователна, информационна, виртуална и социална 

среда за израстване и развитие на децата и учениците в условията на толерантност, 

равнопоставеност, сътрудничество и подкрепа.  

Привличане на родителите като сътрудници в процесите на подкрепа за личностно развитие на 

децата им – в свят на мобилност на семействата в глобален план и навлезлите в ежедневието 

технологии е необходимо разширяване на възможностите за комуникация с лицата, които 

законно представляват детето/ученика, за да има своевременно и пълно информиране за 

идентифицираните от педагогическите специалисти потребности от подкрепа и предлаганите 

форми за въздействие. През настоящата 2017 година по силата на влезлия в сила нов Закон за 

училищното и предучилищно образование, областният управител определя представители от 

средите на бизнеса за участие в новосформираните обществени съвети по на държавните 

училища на територията на област Варна.  Работодателите, включени в съветите   ще работят 

за максималното доближаване на образованието до изискванията в полза на бизнеса, за да 

сепокрият напълно неговите изисквания. 

3.7.Ефективно взаимодействие между институциите, осигуряващи подкрепа за 

личностно развитие – както при осигуряване на нужните специалисти, така и в 

посока разширяване и обезпечаване на формите и дейностите за подкрепа на 

развитието на децата и учениците. Непрекъснатото сътрудничество между 

различните институции, органи и структури може да осигури по-пълен обхват на 

децата/учениците, за които се провеждат дейности по подкрепа, избягване на 

дублирането на дейности и двойно финансиране, получаването на професионална 

подкрепа от квалифициран специалист, многопосочна работа със семейството в 

интерес на личностното развитие на детето/ученика. 

4. Стратегически цели на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в 

област Варна  

4.1.Гарантиране на всяко дете и ученик  на правото му на качествено образование и на 

достъпа до подкрепа за личностно развитие в зависимост от неговите индивидуални 

потребности; 

4.2.Приемане и зачитане на уникалността на всяко дете и ученик – индивидуалните 

потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и 



12 
 

интересите, на които общността трябва да отговори по подходящ начин, така че 

детето или ученикът да развие максимално своя потенциал; 

4.3.Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование съобразно 

потребностите на децата и учениците и в зависимост от спецификата на обществения 

живот, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

дейностите по подкрепа за личностно развитие; 

4.4. Ефективно и ефикасно сътрудничество между всички заинтересовани страни на 

всички равнища - управление и екипност, използване на приобщаващи 

педагогически практики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, участие на 

родителите, мониторинг на процеса и на качеството на подкрепата за личностно 

развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата и 

учениците; 

4.5.Прилагане на диференцирани организационни и педагогически подходи в 

съответствие с  интересите и стимулиращи мотивацията на детето и на ученика, 

съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към 

способността  му да прилага усвоените компетентности на практика; 

4.6.Изработване и прилагане на механизми, гарантиращи участието на всички деца и 

ученици в живота на институциите, в които се възпитават и обучават, както и за 

активното им включване в дейности на образователната общност на местно ниво; 

4.7.Разработване и прилагане на политики, гарантиращи непрекъснат диалог между 

институциите за гарантиране правата на децата и учениците (в т.ч. на бежанци и /или 

търсещи и получили международна закрила, на деца на трудови мигранти,  деца в 

уязвимост, деца с опасност от радикализация); 

4.8.Провеждане на политики за професионално усъвършенстване на кадри в 

институциите, пряко ангажирани в реализирането на дейности по подкрепа за 

личностното развитие на децата и учениците;  

4.9.Иницииране на меморандум за сътрудничество между институциите и гражданските 

организации, заинтересовани страни и доставчици на услуги за личностното 

развитие на деца и ученици. Разработване на собствени механизми на участниците в 
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меморандума за включването им в дейностите по осигуряване на подкрепа на децата 

и учениците; 

4.10. Ефективно използване на възможностите чрез участие в международни, 

национални и регионални проекти и програми за подобряване на общата подкрепяща 

среда, усъвършенстване на професионалните умения на ангажираните специалисти 

и разширяване на обхвата на дейности по обща и допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на деца и ученици.  

5. Дейности за постигане на стратегическите цели 

5.1.Изготвяне на общински стратегии и планове въз основа на качествен анализ на 

потребностите от подкрепа в рамките на съответната община.  

5.2.Идентифициране на проблеми, свързани с осигуряване на подкрепа на децата и 

учениците в рамките на съответната община и планиране на дейности за 

преодоляването им.   

5.3.Разработване и реализиране на общински програми, насочени към насърчаване, 

мотивиране и стимулиране на квалифицирани кадри, в т. ч. и мерки за задържане на 

млади специалисти.   

5.4.Провеждане на ранна диагностика за идентифициране и планиране на дейности за 

превенция на обучителни трудности в детските градини/училищата.  

5.5.Информиране на родителите за формите на допълнителна подкрепа и институциите, 

които я осигуряват. Планиране и реализиране на дейности за привличането им като 

партньори в процеса.  

5.6.Създаване на механизъм за недопускане на двойно финансиране и дублиране на 

дейности по подкрепа на децата/учениците и техните семейства. 

5.7. Идентифициране на деца и ученици в риск и създаване на регистър за проследяване 

и оценка на ефективността на предоставената подкрепа.  

5.8.Идентифициране на заплахи за ранно отпадане от системата и създаване на регистър 

за проследяване и оценка на ефективността на предоставената подкрепа. 
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5.9.Идентифициране на деца с творчески заложби и таланти, въвеждане на политики и 

прилагане на механизми за привличане като сътрудници при осъществяването на 

дейности по подкрепа на доказани професионалисти в областта на науката, 

изкуствата и спорта, които са членове на местната общност. 

5.10. Осигуряване на ранно кариерно ориентиране и професионално насочване като 

значима дейност от общата подкрепа за личностно развитие на децата и учениците – 

взаимодействие между образователните институции, регионален център за кариерно 

ориентиране, местен бизнес. 

5.11. Изработване на политики за включване на бизнес средите, медиите, академични 

и научни общности, неправителствени организации и доставчици на социални 

услуги за съвместна работа по откриване на деца и ученици със заложби и таланти, 

учредяване на награди и стипендии, изработване на регламент за допълнителното им 

финансово насърчаване. 

5.12. Организиране на общински инициативи, насочени към правата на децата и 

реализирани с участие на деца и ученици от населеното място, с което са житейски и 

емоционално ангажирани. 

 

6. Механизъм за управление, мониторинг и оценка на изпълнението 

Областната стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците е 

функция на анализа на потребностите на конкретните общини и същевременно там, 

където е необходимо, отчита, координира и обединява усилията на повече от една 

община за решаване на общите проблеми.  

Областният съвет за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците е 

структурата за координация на областно равнище, той е главното действащо звено  за 

съгласуване на дейностите между общините и включените заинтересовани страни за 

оперативното изпълнение на областната стратегия. 

Областната стратегия и общинските планове за действие са отворени системи, те 

следват динамиката на промяната в развитието на различните показатели, които 

определят възникването на нови потребности.  
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Оценката за изпълнение на стратегията се осъществява  от  областен съвет за подкрепа 

на личностното развитие на децата и учениците чрез мониторинг и прилагане на различни 

форми за наблюдение и оценка. Мониторингът се осъществява чрез систематично събиране 

и анализиране на информация. На тази основа се съгласуват мерките и заложените дейности 

в стратегията и се формират корегиращи мерки с оглед изпълнението на заложените 

дейности по приоритетите на плана.  Напредъкът по изпълненитето на заложените дейности 

се отчита в административен мониторингов доклад. 

6.1.За координиране на дейностите по изпълнение на стратегията, със заповед на 

областния управител се създава областен съвет за подкрепа на личностното развитие 

на децата и учениците, в състава на който участват представители на всички 

заинтересовани страни – областна администрация, общинските администрации, 

Регионално управление на образованието, Регионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващо образование, Център за специална образователна 

подкрепа, Регионална здравна инспекция, РДСП, Център за кариерно 

ориентиране и др.  

6.2. Областният управител определя със заповед ръководител на създадения областен 

съвет, който приема устройствен правилник  и определя периодичността на 

заседанията.  

6.3.Съветът извършва мониторинг на процесите и дейностите, провеждани в общините 

за предоставяне на подкрепа на децата и учениците. 

6.4.Въз основа на анализ на резултатите от реализираните дейности по подкрепа на 

общинско ниво, съветът прави предложения за актуализиране на настоящата 

стратегия, както и мерки за преодоляване на установени дефицити. 

6.5.По решение на областния съвет  може да се проведе и анкетно проучване за оценка 

на постигнатите резултати от прилагане на Стратегията. 

6.6.След приемането на областната стратегия, в изпълнение на чл. 197, ал .1 и 2 от ЗПУО, 

всяка община разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и 

учениците за период от две години, която се приема от общинския съвет. 

6.7.За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинският 

съвет, по предложение на кмета и след съгласуване с Регионалното управление 
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на образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за 

подкрепа на личностно развитие. 

6.8.Общинските стратегии и съгласуваните и приети годишни общински планове се 

изпращат на областния управител до 15 май. 

6.9.Изпълнението на годишните общински планове се координира и отчита на общинско 

ниво по ред, определен от кметовете на общините и в сроковете, посочени в чл. 197, 

ал. 3 от ЗПУО. Общините отговарят за цялостното изпълнение на общинските 

планове за действие на собствената си територия, като всяка община обособява своя 

структура за координация и изпълнение  на заложените в плана мерки.  

6.10. Изпълнението на общинските планове се отчита и на областно ниво – до 01 март 

на следващата година всяка община трябва да представи в областна администрация 

отчет за изпълнението на дейностите по общинския годишен план. 

6.11. Изпълнението на собствени планове на организации и институции, ангажирани в 

процесите по осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

се предоставят на областният съвет три месеца преди да изтече срокът на 

стратегията. 

6.12. Събирането на информация за изпълнените дейности и постигнатите индикатори 

по изпълнение на целите на областната стратегия започва три месеца преди да изтече 

срокът на стратегията. В същия период започва и организацията за изготвянето на 

нова областна стратегия за следващия период. 

 

7. Индикатори за изпълнение 

 Брой деца и ученици, получили подкрепа – по видове подкрепа; 

 Брой реинтегрирани деца и ученици – според профила на отпадналите от 

образователната система; 

 Брой специалисти, ангажирани в процесите по осигуряване на подкрепа; 
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 Брой педагогически специалисти, участвали в краткосрочни обучения за развитие на 

професионалните компетентности за предоставяне на обща и допълнителна 

подкрепа за личностно развитие; 

 Брой институции, реализиращи дейности по подкрепа; 

 Брой новосъздадени и/или преобразувани институции, предоставящи подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците; 

 Брой детски градини и училища, които самостоятелно организират и обезпечават 

ресурсното подпомагане на децата и учениците, брой деца/ученици със СОП в тях и 

процент спрямо общия брой деца и ученици със СОП; 

 Брой институции с подобрена подкрепяща образователна среда; 

 Брой институции с увеличен кадрови капацитет – назначени квалифициран кадри, в 

т. ч. училищни лекари, медицински сестри, педагогически съветници, психолози, 

ресурсни учители и др.;  

 Брой реализирани проекти и програми, пряко насочени към осигуряване на подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците; 

 Брой разяснителни кампании и публикации, свързани с изпълнението на 

стратегическите цели и планираните дейности. 

8. Заключение  

В резултат на  изпълнението на Стратегията се очаква следния ефект и въздействие 

- Съпоставимост на разработената областна стратегия, общинските стратегии и 

планове за действие в резултат на прилагането. 

- Синхронизиране на визията за развитието на процесите на личностното развитие на 

децата и учениците на всички равнища – общинско, областно и национално, както и 

между участниците и заинтересованите  лица в процеса на неговото осигуряване.  


