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ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

АНАЛИЗ 

НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА 

И УЧЕНИЦИТЕ В ОБЩИНА БРЕЗНИК  

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Основания и цели за изготвяне на анализа. 

Анализът на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 

община Брезник е изготвен на основание чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно 

образование /Дв. бр.79 от 2015 г. и в сила от 1 август 2016 г. / и чл.21, ал. 2 от ЗМСМА. 

Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ определя образованието 

като национален приоритет, който се гарантира чрез прилагането на основополагащи 

принципи: 

 ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика; 

  равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки 

ученик;  

  равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното 

и училищното образование;  

 запазване и развитие на българската образователна традиция;  

 хуманизъм и толерантност;  

 съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;  

  иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на 

образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на 

резултатите от иновациите;  

  прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и 

училищното образование;  

 автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и 

децентрализация;  

  ангажираност на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по 

въпросите на образованието. 

Законът за предучилищното и училищното образование  внася ново качество в нашето 

образование като регламентира приобщаващото образование като неизменна част от правото на 

образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за личностно 

развитие на децата - обща и допълнителна.  

Подкрепата на личностното развитие в системата на предучилищното и училищното 

образование, осъществявана от образователните институции /детски градини, училища, 
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центрове за подкрепа на личностното развитие, специализираните обслужващи звена/ се 

основава на самостоятелно разработени и прилагани политики, чиито основни принципи са: 

 изграждане на позитивен организационен климатq чрез създаване на условия за 

сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост към всички 

участници в образователния процес; 

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

гарантиращи изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното 

му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески модели 

спрямо себе си и останалите. 

 развитие на училищната общност, съгласно идентифицираните предизвикателства, цели 

и дейности. 

Подкрепата за личностно развитие се предоставя на всяко дете и ученик, като осигурява 

подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и 

уменията им и е в съответствие с индивидуалните им образователни потребности. Основен 

принцип на ЗПУО е подкрепата за детето и ученика да се осъществява на ниво най- близко до 

мястото, където живее и учи. 

2. Обхват. Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на  

децата учениците в община Брезник обхваща период от 3 години – 2014/2015, 2015/2016 и 

2016/2017 учебни години. 

3. Организации, които участват в проучването 

В съответствие с чл. 196 от Закона за предучилищното и училищното образование за 

разработването на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата 

учениците в община Брезник със Заповед 863/25.10.2016 г. на Кмета на Община Брезник е 

създадена комисия , в състава на която участват представители на общинска администрация, 

училища и детски градини. 

ІІ. Анализ на осигурената обща подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

на територията на Община Брезник. 

Изхождайки от философията на приобщаващото образование, че всяко дете, във всеки 

един момент от своя живот, може да има нужда от подкрепа, Законът за предучилищното и 

училищното образование (ЗПУО) прави разграничение на видовете подкрепа за личностно 

развитие на обща и допълнителна. 

Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование подкрепата за 

личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с индивидуалните 

им потребности и цели да осигури за децата и учениците подходяща физическа, психологическа 

и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

Общата подкрепа за личностно развитие, която се осигурява от детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие се основава на анализа на 

информацията и наблюдението на обучението и развитието на всяко дете и ученик: знания, 

умения, отношения; силни страни и индивидуални нагласи по отношение на ученето; наличие 

на възможни рискови фактори; данни от диагностиката за училищна готовност; входно ниво по 

учебните предмети, ученическо портфолио и други. Това ще даде възможност да се достигне до 



 3 

всяко дете и ученик и да бъде подкрепено в ученето, участието и разгръщането на неговия 

потенциал. 

Дейности от общата подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 на ЗПУО, с които 

не всички училища могат самостоятелно да се справят и изискват общинско координиране са: 

 кариерно ориентиране на учениците - дейности за информиране, диагностика, 

консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в 

техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване 

на връзка между училището и пазара на труда (чл. 180, ЗПУО); 

 грижа за здравето - осигурява се чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до 

медицинско обслужване и програми за здравно образование и за здравословен начин на 

живот (чл. 183, ЗПУО); ; 

 поощряване с морални и материални награди - Децата и учениците се поощряват с 

морални и с материални награди за високи постижения в образователната дейност, в 

заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност при 

условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование; наградите могат да бъдат учредявани от Министъра на образованието и 

науката, от Началника на РУО, от Директора на съответната институция. 

 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение- 

детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни 

да осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за 

мотивация и преодоляване на проблемното поведение, които са израз на общата воля и 

на координираните усилия на всички участници в образователния процес (чл. 185, 

ЗПУО);  

 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения - при 

работата с учениците институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование основават дейността си на принципа на превенцията на обучителните 

трудности и ранното оценяване на риска от тях. Тези мерки се прилагат към всички 

ученици в обща класна стая по ред, определен в държавния образователен стандарт за 

приобщаващото образование (чл. 174,чл.5, ЗПУО); . 

 логопедична работа- като част от допълнителните компоненти на формулите се 

предвиждат средства в размер до 0,5 на сто за финансиране на логопедични кабинети 

(чл. 282, ал. 11, ЗПУО); 

 

2.1. Анализ на структурата на общинската система на предучилищно и училищно 

образование 

Равнището на образование на населението определя облика на всяка съвременна страна, 

играе важна икономическа и социална роля в настоящето и бъдещето. Системата на 

предучилищно и училищно образование на територията на Община Брезник включва  мрежа от 

детски градини и училища, представени в таблица 1, като наименованията и вида им са 

определени, съгласно решенията на Педагогическите съвети и съответстват на разпоредбите в 

Раздел ІІ „Видове институции“ от ЗПУО.  

Таблица 1 

ВИД БРОЙ СТАТУТ 

Детски градини (ДГ) 2 общински 

Основни училища (ОУ) 1 общински 

Средни училища (СУ) 1 Общински 
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2.2. Мрежа от детски градини  
Основната функция на детската градина е тя да бъде благоприятна среда, в която да се 

откриват, насочват и развиват способностите на детето и да се изграждат уменията му за 

живота. Като първо звено в образователната система детските градини в Община Брезник са 

доказали своята функционалност.  

Мрежата от детски градини на територията на община Брезник за учебната 2016/2017 г. 

функционира с 2 (две) Детски градини, в които са обхванати 141 деца по данни от Списък-

Образец № 2 към 01.10.2016 година. 

2.2.1. Състояние и капацитет  

Мрежата от детски градини за учебната 2016/2017 г. съответства на демографските и 

социално-икономическите промени в общината. Отчитайки средногодишното намаляване на 

броя на децата, наличния капацитет на детските градини и обхвата на децата, наличната база е 

достатъчна за пълното обхващане на желаещите да посещават детска градина деца за периода 

2016-2020 г., но на територията на община Брезник няма детско заведение с яслена група, в  

което да се приемат деца от 10- месечна до 2 – годишна възраст. Общинското ръководство би  

подпомогнало  родителите, чрез осигуряване на отглеждането на децата в яслена възраст за 

излизането от демографската криза и децата на територията на община Брезник да се 

увеличават.  

Наименование на 

институцията 

Бр. деца за 

2014/2015 уч. г. 

Бр. деца за 

2014/2015 уч.  г. 

Бр. деца за 

2014/2015 уч.   г. 

ДГ „Брезица” гр. 

Брезник 
118 119 122 

ДГ към ОУ „Хр. 

Смирненски” с. 

Ноевци 

19 16 18 

ОБЩО: 137 135 140 

 

Общият брой на децата в групите в последните три учебни години като цяло се 

увеличава, по причина превръщането им в приемащи ДГ на деца от населените места в 

общината. От 137  за учебната 2014/2015 г. до 140 групи за учебната 2016/2017 година. В ДГ 

„Брезица” гр. Брезник, която е с ограничен капацитет брой места в детската градина, по 

последни данни за учебната 2016/2017 година, към 01.10.2016 г.  са записани 122  деца. 

Пълняемостта и натовареността на отделните групи надвишават 100 %, а други не могат да ги 

достигнат – 18 деца  в ДГ към ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци. През учебната 2016/2017 

година в ДГ към ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци се обучава 1 дете със специални 

образователни потребности, което е на ресурсно подпомагане от Ресурсен център – Перник 

(Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, съгласно ЗПУО). 

Предучилищното обучение на територията на общината се осъществява в детските 

градини.  
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За учебната 2016/2017 година: 

Детска 

градина 

Финанси

ране 

Общ 

брой 

деца 

Брой деца 

в 

подготвите

лни групи 

Деца 

със 

СОП 

Педагогичес

ки персонал 

Непедаго

гически 

персонал 

ДГ „Брезица“ 

гр. Брезник                        
общинско 122 60 0 9 9 

ДГ към 

ОУ„Христо 

Смирненски“- 

с. Ноевци   

общинско 18 5 1 2 2 

Общо:  140 65 1 11 11 

 

2.2.2. Организиране обучението на деца и  ученици със СОП  

Брой детски градини и училища, брой  деца и ученици в тях, включително деца и 

ученици със специални образователни потребности: 

община 

бр. 

учили

ща 

Общ бр. 

ученици  

от тях: 

бр. 

ученици 

със 

СОП 

бр. 

детски 

градини 

Общ бр. 

деца 

от тях: бр. 

деца със 

СОП 

общ брой 

деца и 

ученици 

със СОП 

Брезник 2 388 24 2 140 1 1 

 

Учениците със специални образователни потребности  в началото на  2016-2017 учебна 

година в училищата са 24, колкото са и през предходната 2015-2016 година /24/; децата СОП в 

детските градини е 1 дете, по-малко с 3 деца от предходната учебна година /4 деца/. 

2.2.3. Анализ на основните показатели на общинските детски градини  

Основен проблем за детските градини е малкият брой деца в групите по селата, където се 

извършва прием на деца на възраст от 2 до 6 години. Слабост в организацията там е 

невъзможността за отделяне на 5-годишните и 6-годишните деца, подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка преди постъпването им в първи клас, като всички деца се обучават в 

една смесена група. Децата, обхванати в смесената група, са от различни социални слоеве.  

В града се наблюдава тенденция децата от ромската етническа група поради различни 

фактори, но най-вече социално-икономически, да не посещават детска градина. Много сериозна 

причина за това е липсата на средства у родителите за такси, дрехи, учебни помагала и други. 

Непосещавалите детска градина деца трудно се адаптират в училище, а това в известна степен 

затруднява образователно-възпитателния процес. Извън системата на предучилищното 

възпитание всяка година остават необхванати около 1-2 % от децата, подлежащи на 
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задължителна предучилищна подготовка, като по-голям е делът на необхванатите 5-годишни 

деца поради липса на традиции за по-ранна задължителна предучилищна подготовка и ниска 

мотивация на част от родителите, предимно от ромската етническа група и други български 

граждани в уязвимо социално-икономическо положение.  

В Детската градина в с. Ноевци са обхванати деца от съседните села, които пътуват с 

училищния автобус на ОУ „Христо Смирненски“ и със специализирания превоз.  През 

следващата учебна година ще е необходима промяна на статута на Детската градина, по-точно 

отделянето й от Основното училище и привеждането й в съответствие с новите нормативни 

изисквания, съгласно ЗПУО. 

С цел осигуряване на равен достъп до образование на децата в задължителна 

предучилищна възраст, при наличие на достатъчен брой деца на такава възраст, ще се премине 

от приемаща в защитена детска градина, ако отговаря на нормативните критерии за такава 

детска градина.  

2.2.4. Структура на персонала в детските градини  
Общият брой на персонала, зает в общинските детски градини, към 01.10.2016 г. в ДГ 

„Брезица” е 18 души – в т. ч. 9 педагогически персонал, което е 50 % от общия брой. В ДГ към 

ОУ „Хр. Смирненски” е 4 души – в т.ч. 2 педагогически персонал, което също е 50 % от общия 

брой.  Педагогическия персонал притежава висока професионална квалификация и 

необходимия опит.  

2.2.5. Състояние на материалната база  
Детските градини са общински и се помещават в сгради, публична общинска 

собственост, които са специално построени или приспособени за отглеждане и възпитание на 

децата до постъпването им в първи клас. Сградите на детските градини са в относително добро 

състояние, като за поддържането им всяка година се осигуряват средства чрез единния разходен 

стандарт и от местни дейности. Проблем при материалната база е слабата енергийна 

ефективност на сградите. ДГ в с. Ноевци се отоплява с парно на твърдо гориво, а в ДГ 

„Брезица” с парно на дизелово гориво. 

И двете детски градини не са архитектурно адаптирани за достъп на хора с увреждания. 

Необходимо е изграждане на достъпна среда в детските градини поради осигуряването на 

подкрепа на деца с увреждания. 

В дворовете и на двете детски градини има обособени кътове за игра, които трябва да 

отговарят на новите нормативни изисквания на Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда 

за устройството и безопасността на площадките за игра и някои от съоръженията се нуждаят 

от подмяна.  

Дворовете на детските градини не се охраняват и няма видео наблюдение, което е 

необходимо с цел ограничаване евентуалното посегателство на дворното обзавеждане от 

външни лица.  

Обзавеждането в детските градини е много добро. Дидактичната база се обновява 

ежегодно. Оборудвани са с нови съвременни учебно-технически средства в групите. С цел 

създаване на среда, близка до семейната, достъпна и естетически издържана, креативна и 

провокираща детето за дейност, в ДГ „Брезица” са подменени леглата и постелъчния инвентар, 

а дидактичните шкафове, масите, столчетата и гардероби се освежават ежегодно.  

В ДГ „Брезица” в момента се реализира Проект „Подкрепа за предучилищното 

възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник”, по Договор 

за БФП № BG05M2OP001-3.001-0041 по процедура BG05M20P001-3.001 „Подкрепа за 

предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение“, осъществен 

с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, с бенефициент Община Брезник. Проектното предложение е на обща стойност 260 

305.57 лв. и ще се изпълнява 26 месеца от 27 юли 2016 г. до 27 септември 2018 г. В рамките на 

проекта се предвижда реализиране на дейности, насочени към  постигането на значими и 

устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция на деца от маргинализирани 

общности, включително роми, чрез постигане на следните специфични цели:  - подобряване на 
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образователната среда и повишаване качеството на обучението в ДГ „Брезица“;  - подобряване 

на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание ; - допълнителни 

занимания с деца, за които българският език не е майчин;  - взаимно опознаване на децата от 

различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност;  - работа с родители и включване 

на родителите във възпитателния процес; - създаване на условия за успешна социализация на 

децата от етническите малцинства и от маргинализирани групи; - преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на етнически произход.   За изпълнението на дейностите по 

проекта ще бъдат осигурени и много нови съвременни учебно-технически средства. 

Детските градини разполагат с достатъчно компютърни конфигурации със съответния 

софтуер, мултимедии, екрани, копирна техника и други средства, необходими за подобряване 

качеството на предучилищното образование, чрез въвеждане на съвременни ИКТ при работа с 

децата. И в двете детски градини е осигурен постоянен достъп до интернет.  

Детските градини имат изградени пожароизвестителни инсталации и са изпълнени 

всички предписания за противопожарна безопасност. 

 

2.2.6. Организиране храненето на децата. 
Детските градини в общината разполагат със самостоятелни кухненски блокове, където 

се приготвя храната. Менюто се изготвя от специалисти, а доставката на хранителни продукти е 

организирана чрез провеждане на обществена поръчка от община Брезник. Материално-

техническата база в кухненските блокове се обновява периодично и частично по получени 

предписания на РЗИ. Действащата досега организация на хранене е необходимо да се адаптира 

към новите възможности за прием и престой на децата в детските градини, заложени в Закона 

за предучилищното и училищното образование и Наредба № 5/03.06.2016 год. за 

предучилищното образование, а именно: откриване на яслена група в детската градина за деца 

от 10-месечна възраст; постъпване на деца навършили 2 години в детска градина; възможност 

предучилищното образование да се осъществява при целодневна, полудневна и почасова 

организация. Тези възможности ще изискват разработване и прилагане на различни менюта, 

съобразени с възрастовите особености на децата и изискванията за здравословно хранене, както 

и различно остойностяване на отделните хранения в зависимост от престоя на децата в детската 

градина.  

Детските градини се включват и в схемите финансирани от ДФ „Земеделие“ РА 

„Училищен плод“ и „Училищно мляко“.  

2.2.7. Финансиране  
Детските градини са на делегирани бюджети, а директорите им са второстепенни 

разпоредители с бюджет. Бюджетът им се формира от средства по ЕРС (Eдинeн разходен 

стандарт) за делегираните от държавата дейности през съответната година, преходния остатък 

за дейността от предходната година и средствата по разходен стандарт от местни приходи за 

съответната година. Делегираният бюджет се утвърди като стабилно работещ механизъм, 

позволяващ на директорите в резултат на добър мениджмънт да подобряват материално-

техническата и дидактичната база.  

И двете детски градини на територията на община Брезник участват и в разпределението 

на средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини 

по реда на ПМС № 308 от 2010 г. Ежегодно по реда на ПМС № 129 от 2000 г. се осигуряват и 

средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците. Детските 

градини активно участват като бенефициенти или партньори в различни проекти 

администрирани и финансирани от МОН и РУО Перник и в НП на МОН, по които попадат в 

целевата група.  

За решаване на проблемите, свързани с енергийна ефективност и посочени в т.2.2.1.4., 

община Брезник залага мерки в Общинския план за развитие 2014-2020 г. В образователната 

инфраструктура са включени мерки за обновяване на дворното пространство и кътовете за игра.  

За тях се кандидатства и с проекти по ОП от новия програмен период 2014-2020 г., с цел 

изграждане на съвременна образователна инфраструктура. 
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2.2.8. Организация на здравното обслужване за децата и учениците 

За здравето на децата и учениците се грижат 2 медицински сестри - една в ДГ „Брезица”  

и една в СУ „В. Левски, която един ден от седмицата се грижи за децата и учениците в ОУ „Хр. 

Смирненски” с. Ноевци. Разкрити са общо  2 здравни кабинета – 1 в ДГ „Брезица”  и 1 кабинет 

в СУ „В. Левски”.  Здравните кабинети са основно ремонтирани през 2014 г. и изцяло 

реновирани - обзаведени с медицински мебели и инструменти, осигурени с медикаменти и 

превързочни материали и всичко необходимо. Здравето на децата в основното училище в с. 

Ноевци през останалото време е поверено на общо практикуващия лекар в населеното място. 
Това дава възможност за оптимално обезпечаване на медицинското обслужване на учениците в 

училище с наличния кадрови състав, както и за обхващане на децата от групите на детските градини 

и в с. Ноевци. Медицинските специалисти от здравните кабинети на детските градини и училищата 

осъществяват следните дейности:  

- профилактика и промоция на здравето;  

- оказване на спешна помощ при инциденти;  

- организиране и провеждане на програми за здравно образование;  

- наблюдение на физическото развитие и определяне физическата способност на децата и 

учениците;  

- участие в подготовката, подбора и провеждане на профилактични и противоепидемични 

дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и 

паразитните заболявания;  

- регистриране здравното състояние на децата и учениците в здравно-профилактични карти и 

изготвяне на анализ въз основа на данните, получени от личния лекар. За тази цел работещите в 

здравните кабинети поддържат постоянна връзка с личните лекари и имат актуална информация за 

здравословното състояние на подрастващите и проведените имунизации.  

Една от основните задачи на медицинския персонал е провеждането на здравно 

образование с оглед предоставяне на знания и формиране на убеждения, умения и нагласи за 

активно отношение към здравето и избор на здравословен начин на живот на децата и 

учениците. Медицинските специалисти имат и ангажимента да проследяват и контролират 

факторите на средата, в която се отглеждат и възпитават децата и се обучават учениците, 

учебния режим, храненето, спортната дейност. 

3. Мрежа от училища 

 

3.1. Състояние на мрежата  
На територията на община Брезник, след последната оптимизация в училищната мрежа, 

функционират 2 общински училища. Съгласно решенията на Педагогическите съвети и в 

съответствие с разпоредбите в Раздел ІІ „Видове институции“ от ЗПУО, общинските училища 

са 2, от които 1 средно и 1 основно. На територията на общината няма Център за подкрепа за 

личностното развитие. В тази връзка е необходимо от разкриване на нов вид социална услуга 

Център за обществена подкрепа. 

 

Анализ на осигурената обща  подкрепа за личностното развитие в  

училищата на територията на община Брезник 

3.1.1. Анализ на мерките за адаптиране на децата и учениците към училищната среда.  

Начално, основно и средно образование: 
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Училища 
Финанс

иране 

Бр. уч. 

дн. ф. 

Бр.уч. 

зад. ф. 

Бр. уч. 

инд. ф 

Бр.уч. 

сам. ф 

Общ 

бр. уч. 

Уч.със 

СОП 

Педаг. 

спец. 

Непед. 

спец. 

СУ „Васил 

Левски“ 

общинск

о 
338 0 0 13 351 20 37 11.75 

ОУ 

„Христо 

Смирненск

и“- с. 

Ноевци   

общинск

о 
50 0 0 13 63 5 8 4 

Общо:  388 0 0 26 414 25 45 15.75 

 

Броят на учениците определя различното финансово състояние на училищата, което 

ограничава възможностите на някои от тях да обновяват учебно-техническата и спортната си 

база в съответствие със съвременните образователни изисквания. По-малкият брой ученици се 

отразява негативно на качеството и резултатите от учебния процес.  

            С най-малко ученици от общинските училища е защитеното училище. През последните 

три учебни години в защитеното училище броят на децата е намалял, като прогнозата е за 

запазване на тенденцията и през следващите учебни години. През миналата учебна година 

2015/2016 беше закрита Професионалната гимназия по селско стопанство „Н. Й. Вапцаров”, 

поради невъзможност да се формират паралелки  в училището, съгласно  изискванията на 

Наредба №  7/29.12.2000  г.  за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в 

групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. За учебната 2015/2016 

година в училището беше много малък броят на  обучаващите се ученици в дневна форма на 

обучение, броят на учениците, останали за обучение в самостоятелна форма на обучение не 

можеха да осигури кадрова обезпеченост на училището, т.е. не можеше да се формира 

задължителна норма за преподавателска работа за съществуване на учителско място. Всичко това 

доведе  до запазване броя на учениците в СУ „В. Левски”. 

В началото на учебната 2016-2017 година  в училищата на територията на община 

Брезник се обучават  388 ученици, с 3 повече от учебната 2015-2016 година /384 ученици/. 

Децата, които посещават детска градина са 140, с 5 повече от предходната година, през която са 

били 135 деца. 

В училищата са реализирани следните мерки за адаптиране на учениците към 

училищната среда: - проследяване процеса на адаптация при учениците постъпващи в първи 

клас, чрез наблюдения, индивидуални разговори с родителите и класните ръководители; - 

проследяване процеса на адаптация на учениците от пети клас с цел по-лесен преход от начална 

към гимназиална степен, привикване към нови правила, навици и учебно съдържание; - 

съдействие за адаптацията на новопостъпили ученици от педагогически съветник, класните 

ръководители и училищното ръководство.. 

ІІІ. Анализ на осигурената допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община Брезник. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие по чл. 187 на ЗПУО включва: 
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 работа с дете и ученик по конкретен случай; 

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

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания; 

 осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, 

технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

 предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни 

увреждания; 

 ресурсно подпомагане. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на деца и ученици: 

 със специални образователни потребности; 

 в риск; 

 с изявени дарби; 

 с хронични заболявания. 

С въвеждането на ЗПУО групата деца, които ще се възползват от подкрепа е много по-

широка от тази в досега действащите нормативни документи. 

Дейностите, които не могат да се извършат самостоятелно от всяко училище, а изискват 

координирана общинска политика са: 

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

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания; 

- осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда,технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и 

специалисти; 

- ресурсно подпомагане. 

3.1. Организиране обучението на деца и  ученици със СОП  

Брой детски градини и училища, брой  деца и ученици в тях, включително деца и 

ученици със специални образователни потребности: 

община 

бр. 

учили

ща 

Общ бр. 

ученици  

от тях: 

бр. 

учениц

и със 

СОП 

бр. 

детски 

градин

и 

Общ бр. 

деца 

от тях: 

бр. деца 

със СОП 

общ брой 

деца и 

ученици 

със СОП 

  Брезник 2 388 24 2 140 1 1 
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Учениците със специални образователни потребности  в началото на  2016-2017 учебна 

година в училищата са 24, колкото са и през предходната 2015-2016 година /24/; децата СОП в 

детските градини е 1 дете, по-малко с 3 деца от предходната учебна година /4 деца/. Наблюдава 

се подобряване на отношенията и приемане на учениците със СОП от останалите ученици. 

Работата се извършва индивидуално или групово с помощта на ресурсни учители и класните 

ръководители. Преподавателите в СУ „Васил Левски“ от няколко години имат определен час за 

консултации /по график/, които все повече ученици използват, за да се срещнат с необходимия 

им преподавател и да се консултират  по вълнуващи ги въпроси. 

Процентът ученици със СОП в училищата е 6.1%, а в детските градини е 0.7%. Най- голям 

е броят на учениците със СОП в СУ „В. Левски“, който с всяка учебна година се увеличава, 

което се вижда от таблицата:  

Училище 
Учебна 2014/2015 

година 

Учебна 2015/2016 

година 

Учебна 2016/2017 

година 

СУ „В. Левски” 13 18 20 

ОУ „Хр. 

Смирненски” 
4 5 5 

 

Причини: Липса на постоянен родителски контрол, лоши хигиенни и битови условия, 

отсъствие на родителите от дома и невъзможност настойниците да оказват контрол. По 

данни на Д ”СП” Брезник в общината към настоящия момент са регистрирани 18 деца с 

увреждания, 16 от които са с физически увреждания и 2 с умствена изостаналост. Това е една 

сложна целева група, тъй като обединява деца с физически, умствени и множествени 

увреждания. Основните потребности на деца с увреждания са свързани с осигуряване на достъп 

до образователни, здравни и социални услуги (за деца от населените места в които няма 

редовни транспортни връзки), придобиване на умения и навици за самостоятелен живот, 

осигуряване на възможности за професионална квалификация и реализация и на подкрепяща 

среда за семейството и близките на деца с увреждания, интеграция в общността, осигуряване на 

достъпна архитектурна среда. 

 През 2015 г. Отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане” – Перник, 

изнесено работно място Брезник  е работил по 18 случая на деца, които са с предприета мярка 

настаняване в приемно семейство и в семейство на близки и роднини. Постъпилите сигнали в 

отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Перник, изнесено работно 

място Брезник са 31 броя, от тях за деца жертва на насилие или свидетели на насилие 10 броя, 

по превенция на изоставянето 5 работни случая, по реинтеграция отдела работи по 6 случая. 

Ползватели на социални услуги в ЦСРИ гр. Трън са 10 деца  и 4 деца с увреждания ползващи 

социални услуги ДЦ и ЦСРИ-Перник. Към 31.10.2016 г. децата потребители на социални 

услуги  са също десет, съответно в ЦОП кв. .Калкас, ЦОП към SOS Детски селища в България, 

ДЦ  и ЦСРИ гр. Перник. Ползващите социална услуга „Приемна грижа” са дванадесет деца . Не 

е променен броят на настанените при близки или роднини - 9 деца. Отделът работи по 17 случая 

по превенция на изоставянето, 6 случая за връщане на детето в биологично семейство и работа 

по реинтеграция. Постъпилите сигнали в ОЗД към ДСП-Перник до 31.10.16 г. са 39 сигнала за 

деца в риск. Прогнозните данни за 2017 г. са в посока нарастване на броя потребители на 

социални услуги, поради зачестила тенденция за активна намеса на родителите и изразено 
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желание от тяхна страна за психо-социална, логопедична и терапевтична работа с тях и децата 

им и за подкрепа в процеса на отглеждане и възпитание. 

 Поводът за регистриране на случаите са следствие на медицински проблеми, налагащи 

рехабилитация, превенциии и реинтеграции, деца лишени от родителски грижи и настанени 

извън биологичните си семейства /близки и роднини, деца с емоционално-поведенчески 

проблеми, деца в риск от отпадане от образователната система. 

 В детските градини и училищата обучението на децата и учениците със специални 

образователни потребности се подпомага  от ресурсни учители, съобразно потребностите им. 

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

подкрепата и от броя часове за ресурсно подпомагане. Работата с децата и учениците със 

специални образователни потребности се организира в училищата и детските градини там 

където са в тяхната образователна среда. Поради това, че стандартите за приобщаващото 

образование са в подготовка, ресурсното подпомагане на децата и учениците от община 

Брезник се осъществява от специалисти на Ресурсен център Перник: ресурсни учители, 

психолози, логопеди. В училищата няма назначени ресурсни учители. 

 Досегашната работа и натрупаният опит при провеждането на цялостния 

образователно-възпитателен процес показва и някои проблеми в обучението на децата и 

учениците със СОП, които трябва да се преодолеят, за да бъде подкрепата на личностното им 

развитие по - ефективна: 

 Все още не се отчитат в достатъчна степен индивидуалните особености на    всяко дете 

и насочването на конкретен специалист за неговата интеграция и специална подготовка; 

 Недостатъчен брой обучени учители; 

 Недостатъчно финансиране за функционирането на логопедичен кабинет; 

 Необходимост от психолог в ежедневната работа с децата;  

 В условията на многобройните групи, в които се интегрират децата със СОП, е 

затруднена индивидуалната работа, особено в случаите, когато детето е с множество 

тежки увреждания 

 Целодневният престой на децата с тежки увреждания е предизвикателство за тях и 

останалите 

3.2. Материалните условия в институциите по отношение на обучението на деца и  

ученици със СОП. 

 На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. В СУ „В. 

Левски“ и в ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци има обособени кабинети за ресурсно подпомагане, 

оборудвани с нагледни средства, учебни помагала и дидактични материали, който обаче е 

малък и недостатъчен. Детските градини не разполагат със специална зала за индивидуална 

работа с децата, като за целта се ползват методичните кабинети на учителите. Проблеми, 

свързани с осигуряването на подходяща физическа среда:  

 Сградите на детските градини и училищата не разполагат с рампа и асансьор, 

неприспособени са  стълбищата и  сервизните помещения за децата с увреждания; 

  Липсват оборудвани методични кабинети в детските градини и основните училища. 

 Липсват учебници и помагала, които да отговарят на потребностите на децата,  

което ограничава достъпа им до учебното съдържание. 



 13 

 В община Брезник не функционират Център за подкрепа за личностно развитие или 

специализирани обслужващи звена по ЗПУО.  

3.3. Анализ на наличието на рискови фактори в средата, които могат да повлияят на 

обучението на учениците.  

Наличието на много семейства с нисък социален и образователен статус, с които трудно се 

осъществява контакт и в повечето случаи не оказват съдействие. Наличие на тенденция за 

увеличаване броя на родителите заминали в чужбина и съответно увеличаване броя на ученици 

оставени на грижите на роднини. Увеличава се броя на учениците настанени в приемни 

семейства. Предприетите мерки са индивидуални разговори и добро взаимодействие между 

преподавателите. При наличие на занижен родителски контрол или случай на неглижиране на 

учениците се търси съдействие от отдел „Закрила на детето”. 

3.4. Анализ на наличието на деца и ученици с проблемно поведение – установени 

причини; предприети мерки; разработени в институциите програми за превенция на 

проблемно поведение.  

Проблемното поведение на учениците се свежда до проблеми с дисциплината и лоши 

взаимоотношения помежду си. Във всяка паралелка има по двама – трима ученици, които могат 

да бъдат идентифицирани като ученици с проблемно поведение. За този проблем се използват 

следните мерки: 

- провеждане на индивидуални и групови беседи в часа на класния ръководител; 

- разговори с родителите и преподавателите на проявили се ученици; 

- консултации с педагогическият съветник; 

- използване на информационни материали с цел превенция на проблемното поведение - 

брошури, учебни помагала по проекта –„Деца родители и учители срещу езика на омразата“ за 

всички  ученици от 1-4 клас; 

В СУ „Васил Левски” и в ОУ „Хр. Смирненски” много рядко има случаи на агресивни 

прояви прерастващи във физическа саморазправа, наблюдава се по- често вербалната агресия. 

3.5. Анализ на наличието и ефективността на екипна работа между учителите. 

В училищата има непрекъсната връзка между класните ръководители, преподавателите в 

ПИГ от една страна и ресурсните учители от друга страна. Педагогическата колегия на СУ 

„Васил Левски“ до учебната 2015/2016 година бе разделена в три методически обединения /МО 

на началните учители, МО на преподавателите от хуманитарно-естетическия цикъл и МО на 

природо-математическите науки/, а от тази година се обособи и обединение на преподавателите 

в ПИГ. Всяко обединение има разработен план за вътрешно методическа квалификация. Всички 

учители присъстват на представяне на добри практики по различни учебни предмети, включват 

се в организирани квалификационни форми на РУО-Перник, по национални  и европейски 

програми за квалификация, учителски форуми и конференции за иновативни методи в 

образованието. Част от темите на вътрешно училищната квалификационна дейност са: 

„Формиращото оценяване за учене“; „Механизми за справяне със стреса”; „Мотивацията – 

гаранция за позитивно отношение към учебния процес”; „Стимулиране на креативно и 

логически мислене у учениците“; „Да научим учениците да учат”; „10 съвета за работа с 
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хиперактивни деца с дефицит на внимание”; „Урокът извън  класната  стая – възможност за 

преодоляване на стереотипите и стреса в обучението по литература”; „Една различна 

родителска среща”; „Как да общуваме – правила и бариери”. 

  3.6. Анализ на осъществяване и необходими дейности по превенция на агресивно 

поведение, тормоз, насилие, зависимости и др.  

  Дейностите по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение в 

община Брезник се осъществяват от Местната комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни. 

  Основна характеристика на политиката по отношение на ненавършилите пълнолетие 

малолетни и непълнолетни е хуманизмът, проявяван от законодателя. И най-съвършената 

наказателна система не може да има особен ефект в борбата с престъпността на 

непълнолетните, ако не се съчетава умело със система от мерки с превантивен характер. 

Следвайки тази политика Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при община Брезник, работи успешно по организиране и 

реализиране на инициативи по първичната превенция  на територията на общината, чрез 

дейности алтернативни на детското асоциално и девиантно поведение. За целта са проведени 

срещи с директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители. Привлечени са 

и родителите като партньори. 

 Реализирани са дейности по изпълнение на Общинската програма за закрила на детето - 

разпространение и популяризиране на различни информационни материали в училищата за 

гарантиране правата на децата, пострадали от престъпления, свидетели на престъпления и на 

децата правонарушители. Осъществяват се  ежемесечни дейности от Плана за работа с децата 

на улицата. С цел повишаване осведомеността на обществото, децата и на техните семейства 

относно правата на детето, насилието над деца, за да се стимулира активното им участие в 

противодействие на насилието се идентифицират деца, жертви на насилие и се насочват  към 

подходящи социални услуги за включване в консултативна програма. Реализира се участие в 

местни и национални кампании по превенция на противообществените прояви, закрилата на 

децата, безопасност на движението, трафик на хора. Разпространяват се  и се популяризират 

различни информационни материали в училищата за превенция на насилието между и върху 

деца. Местната комисия инициира ежегодно провеждането на спортни инициативи, 

призовавайки, че спортът е най-добрата превенция алтернатива на социално-негативното 

поведение на подрастващите. МК оказва съдействие на образователните институции за 

обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на 

отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви.  

В училищата са разработени планове за противодействие на училищният тормоз, План за 

работа на УКПППМН и План за здравно образование и възпитание на учениците. Ежегодно и 

периодично запознаване на учениците в риск с рискови ситуации от света около тях. Провеждат 

се непрекъснати срещи с представители на Районното управление и Отдел „Закрила на детето”. 

Разговори с родителите и беседи с учениците в час на кл. ръководител. Сформира се „Детско 

полицейско управление”, което провежда своите занимания по изработения график. 
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3.7. Анализ на осъществените и необходими дейности по информиране, 

диагностика, консултиране, посредничество и проследяване на учениците с оглед 

подпомагането им в избора на образование и/или професия. 

Учениците се информират периодично онлайн, с рекламни материали или чрез 

гостуващи представители на организации, институции предлагащи образователни услуги. 

Учениците от 7, 8 и 12 клас са консултирани и диагностицирани, чрез провеждане на срещи и 

анкети, касаещи техния професионален избор, индивидуални заложби и желания. Провеждане 

на занятия по проекта „Моето първо работно място”, срещи с представители за професионално 

ориентиране и кариерно развитие, срещи с представители от Висши учебни заведения с 12 клас, 

среща на родителите с представители от Минно–геоложкия университет, проведени срещи с 

родителите на седмите и осмите класове във връзка с продължаване на образованието им. 

3.8 Анализ на осъществени и необходими дейности за подкрепа на учениците с 

изявени дарби. 

Образованието е един от основните приоритети на община Брезник. Изпълнявайки своите 

правомощия и отговорности общината координира изпълнението на приема на ученици в 

общообразователните и профилираните паралелки; обхвата на децата и учениците, подлежащи 

на задължително образование; поддържането и обновяването на материално-техническата база; 

организацията на учебния ден в средищните училища; съдейства за развитие на способностите 

и интересите на децата. 

       Ежегодно в Общинската програма за закрила на детето се залагат дейности за 

организиране и осигуряване на възможности за участие в конкурси, стимулиращи детското 

творчество и развитие на способностите на децата; за подпомагане на деца с изявени дарби, 

съгласно Наредбата за условията и реда  за отпускане на стипендии  и за финансово 

стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Брезник и Програмата към нея;  за 

насърчаване на участието на всички деца в културни дейности и дейности за свободното време 

–  детски градини, извънкласни дейности в училища,  клубове и кръжоци към читалищата; за 

насърчаване участието на всички деца в занимания в областта на изкуството – извънкласни 

дейности в училища, школи, състави, клубове, курсове и кръжоци чрез мрежата на 

читалищата,образователни проекти в културните институти. 

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

изкуството и спорта се осъществява в клубовете, кръжоците и школите в училищата, спортните 

клубове, читалищата. На територията на община Брезник функционират 9 читалища, но само в 

НЧ „Просвещение 1870” гр. Брезник  целогодишно се предоставя възможност  на децата и 

младите хора  да развиват своите интереси, способности и талант в самодейното танцово и  

музикално изкуство. Разнообразни форми на работа с децата в свободното време предлага и 

читалищната библиотека. Организационните форми на работа са динамични и отворени със 

свободен достъп и избор.Тук се обучават и подготвят повече от 100 деца в различни дейности, 

които се актуализират всяка година, съобразявайки се с желанията на родители и деца. Това са: 

школа английски език, вокални формации школа автентичен фолклор. Висококвалифицирани 

ръководители и преподаватели помагат на всяко дете да развие своите дарби и заложби, както 

да им дават шанс да ги споделят със света. По трудния път на всяка личност да намери своето 

място в обществения живот читалището работи за  насърчаване талантите и съдейства за 

възпитанието им в дух на хуманизъм и общочовешки добродетели.  
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Стимулира се интереса към спорта, като алтернатива на агресията и зависимостите. 

Необходимо е създаването на Общински център за извънучилищни дейности, който да  е 

средище за цялостно личностно развитие и творческо израстване на децата в областта на 

изкуствата и спорта, със следните основни приоритети в работата на: 

• свободен избор и достъп на вида, формата и начина на реализация на децата и учениците; 

• удовлетворяване интересите и потребностите на децата в свободното им време; 

• стимулиране творческата изява на децата чрез организиране на конкурси, състезания, 

изложби, такива дейности,където детето отива, водено от вътрешно убеждение и интереси 

концерти, спектакли, експедиции, игри и др. • създаване на условия за участия в общински, 

областни, национални и международни конкурси, състезания, олимпиади, фестивали. 

 В Обединен спортен клуб „Чорни 2004” се предоставя възможност за активно занимание 

със спорт на децата и младите хора – волейбол, футбол и карате. 

В началото на учебната 2016-2017 година стартира изпълнението на проект „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, 

развиващи специфични знания, умения и компетентности /Твоят час/” към МОН, в която и 

двете училища на територията на общината са партньори.  

3.9. Анализ на достъпната архитектурна среда. 

В училището са спазени всички изисквания спрямо настоящите потребности на 

учениците с увреждания. 

3.10. Анализ на общата подкрепяща среда. 

Има изградени подход към входа на училището, изградени са две тоалетни за ученици в 

неравностойно положение. Към настоящият момент училището не се нуждае от специализиран 

транспорт, т. к. няма ученици със заболявания, за които да е необходим.  

3.11. Анализ на специализираната подкрепяща среда. 

Средствата на училището не позволяват обезпечаването и оборудването на кабинетите с 

необходимите съвременни средства за обучение. За учениците със СОП са необходими много 

помагала и игри, които да им помагат по-лесно и бързо да усвояват преподаваните им знания и 

те да се приближат до тези на своите съученици. 

Библиотеката на училището е достъпна за всички ученици през цялата година и все по-

често посещавана от учениците, което е следствие на провежданите дейности през годините 

като: „Седмица на детската книга“, „Европейска седмица на грамотността“, „Маратон на 

четенето“, „Седмица на четенето“, отбелязване на годишнини от рождението на обичани детски 

писатели и поети. Необходимо  е библиотечният фонд да се обновява с нови и интересни за 

учениците заглавия, да се набавят повече учебни помагала за учениците, които бързо се справят 

с предвидения обем знания в клас и отправят поглед напред в науката. 

От две години училището премина отново към кабинетната система, което доведе до по-

добро опазване на материалната база. След кабинетите по ИТ, Химия и Биология, БЕЛ/Музика 
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техническо оборудване могат да използват вече и в кабинетите по География и икономика, 

История и цивилизация, още един кабинет по БЕЛ, Физика.        

Липсват съвременни технически средства /мултимедийни проектори, компютри, CD 

Плейъри – за 15 класни стаи (в класните стаи на учениците от 1 до 4 клас, кабинетите по 

Английски език и един по БЕЛ, кабинетите по Математика, кабинета по Философия). Принтери 

за размножаване на материали за учениците и допълнителни материали за учениците  със СОП 

и надарени ученици. 

Кабинета по технологии и предприемачество се нуждае от цялостно преоборудване. 

  3.12. Анализ на техническите средства, дидактически материали и достъпност до 

комуникация и информация – наличност и необходимост  

В училището има изградена интернет мрежа към кабинетите и класните стаи оборудвани 

с техника с изключение на класни стаи от  начален курс, кабинетите по английски език, 

кабинетите по математика. Учениците са запознати със задължителната училищната 

документация. Подсигурени са безплатните учебници до всички ученици от 1-7. клас. 

3.13. Анализ на осигуреността с човешки ресурси  за осъществяване на 

допълнителна подкрепа на личностно  развитие на децата и учениците - дефицити и 

перспективи .  

В училищата работят двама ресурсни учители. В СУ „В. Левски” седем  начални учители 

са преминали обучение за деца със СОП. Четирима са били на обучение по Национална 

програма „Квалификация”. 

3.14. Анализ на провеждането на индивидуална работа с деца и ученици по 

конкретен случай - дефицити и перспективи. 

При всеки отделен случай подхода за разрешаването е различен – водят се индивидуални 

разговори с ученика и родителите, разговори със специалистите за деца със СОП, с 

педагогически съветник, отдел „Закрила на детето”. Изготвя се план за работа с проблемни 

ученици. Поради увеличаване броя на учениците със СОП в общината е необходимо създаване 

на Център за обществена подкрепа. 

3.15. Анализ на създадени условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 

отношения между всички участници в образователния процес.  

В училищата има непрекъснато сътрудничество между родители, преподаватели, 

родителски активи, училищно настоятелство. Създадени са добри условия за комуникация и 

сътрудничество. Осъществява се предимно личен контакт между родителите, кл. ръководители, 

преподавателите и училищното ръководство. Изготвен е график за консултации, за който 

родителите се уведомяват периодично. Освен личният контакт се изпращат уведомителни 

писма до родители на ученици с проблемно поведение или чести отсъствия от училище. 

3.16. Анализ на осъществените мерки за преодоляване на безпричинни отсъствия 

на учениците и мерки за превенция на отпадането им от училище; участие на родителите 

и териториалните структури за закрила на детето в предприетите действия; дефицити и 

перспективи. 
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       Няма отпаднали ученици поради отсъствия или нехайно отношение на родителите. 

Всички заинтересовани страни са мотивирани за участие в образователно-възпитателният 

процес. Като проблем в СУ „В. Левски” може да се отбележи големият брой извинени 

отсъствия по медицински причини, за които обаче има представена медицинска бележка. 

Училището не подлага на съмнение здравните проблеми на учениците, които са представили 

извинителен документ. Като проблем се очертава своевременното представяне на медицинска 

бележка. В случаи на липса на уважителни причини за отсъствия училищното ръководство 

уведомява ОЗД и Социално подпомагане за спиране на детските надбавки. При отказ на 

родителите да съдействат писмено се уведомяват съответните служби. Посещение на дома. 

 3.17. Осигуреност на подпомагането и поощряването на учениците със стипендии. 

      Повечето от учениците взимат активно участие в общо училищни, общински, областни и 

национални състезания, конкурси и мероприятия. Педагогическият колектив организира 

участието на ученици като се съобразява с техните интереси и качества в различни области. 

Участват в следните мероприятия – Маскараден фестивал „Сурова” в гр. Брезник, състезание на 

„Млад огнеборец”, Клуб по карате, Спортен празник организиран от Община Брезник 

иницииран от МКБППМН. Организиране на общински, областни и зонални спортни 

състезания, олимпиади, конкурси. Участват в следните олимпиади и състезания: - олимпиади 

по БЕЛ, Математика, География и икономика, Физика и астрономия, История и цивилизация, 

Биология и здравно образование, Националната олимпиада „Знам и мога” за учениците от 4. 

клас; в състезанията на СБНУ – „Аз рисувам”, „Аз , природата и света”, „Аз общувам с 

Европа”, „Аз и числата”, „Аз и буквите”; в Националното финално състезание – 1-4 клас; 

математическо състезание „Михаил Сотиров” - гр. Перник. В СУ „Васил Левски“ е традиция 

учениците да се награждават с: - грамота за отличен успех в края на учебния срок, учебната 

година  и края на образователна степен; - грамота за постигнати резултати в конкурси и 

състезания организирани за патронния празник на училището; - грамота за постигнати 

резултати в конкурси и състезания организирани за различни дейности по проекти и в 

традиционно организирани турнири в училището. Грамотите се връчват от директора на 

училището на училищния празник, в края на учебната година при раздаването на ученическите 

книжки и дипломи и свидетелства за завършена образователна степен и в края на провежданите 

мероприятия и турнири. 

В училището са подсигурени стипендии за: отличен успех, за ученици с  тежки хронични 

заболявания и трайни увреждания, за ученици с един родител, за подпомагане достъпа на 

образование  и  предотвратяване на отпадането. Броят на различните видове стипендии за всяка 

година е различен тъй като броя желаещи да получат и отговарящи на условията ежегодно е 

различен. 

3.18. Създадени добри практики за работа с родителите  

Родителите на учениците в класовете са избрали на родителска среща родителски актив 

на класа. Има изградено училищно настоятелство, което подкрепя училищните дейности и 

помага, за да се постигнат по-добри резултати в организацията и провеждането на успешен 

образователен процес в училището. 
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Много от родителите посещават мероприятия организирани  от училищата и класовете и 

поощряват своите деца да участват в представителни изяви. Родителите участват и в часове по 

предприемачество по програмата на  JA – България в 1-4 клас. 

Активно участват и в мероприятия на организирани от Центъра за междуетнически 

диалог и толерантност „Амалипе”. 

Провежда се ежегодно ден на отворените врати в училище, но родителите, които 

посещават учебни часове не са много, т. к. в това време повечето от тях са на работа. 

3. 19. Пътуващи ученици.  
През учебната 2016-2017 година общинската мрежа от детски градини и училища, 

обхваща: 2 училища - СУ „Васил Левски“ гр. Брезник и ОУ „Христо Смирненски“ с. Ноевци и 2 

детски градини: ДГ „Брезица“ гр. Брезник и ДГ към  ОУ „Христо Смирненски“- с. Ноевци. 

Двете училища са средищни училища, а Основното училище в с. Ноевци е и защитено, в които 

се обучават  учениците от населените места от общината и от населени места от съседни 

общини. Към детските градини  в гр. Брезник и с. Ноевци пътуват деца от населени места, в 

които няма детски градини. В училищата има условия и е създадена целодневна организация на 

учебния процес за пътуващите ученици и е осигурено хранене. Ежедневно се осигурява 

безплатен транспорт от 14 населени места в общината, по три обходни маршрута към двете 

средищни училища на 48 пътуващи ученици в задължителна училищна възраст и 4 пътуващи 

деца от ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци.  

Необходими са още два броя училищни автобуси, които едновременно в едно и също 

време (особено сутрин) да превозват деца и ученици от населените места до съответните детски 

градини и училища. Голямата продължителност на пътуване е проблем особено в ранните 

сутрешни часове за децата от населените места, които са първи по маршрутите или за тези от 

по-далечните населени места.  

За преразпределяне и оптимизиране на маршрутите в средищните училища и за 

обособяване на нови маршрути с превоз за собствена сметка в общинските приемащи 

училища са необходими още поне 2 автобуса по Национална програма на МОН или с друг 

източник на финансиране. С цел оптимизиране на превоза са възможни и други мерки: 

максимално да се съобразят общинската и областната транспортни схеми с работния дневен 

график на училищата и да се разшири прилагането на специализирания превоз за населени 

места и маршрути, където има по-големи групи пътуващи ученици до 16-годишна възраст.  

Необходимо е да се разработи оптимална „транспортна схема“, която да е съобразена с чл. 

53, ал. 4 и ал. 6 от ЗПУО, относно осигуряването на безплатен транспорт за децата и учениците 

до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината или 

на съседна община. 

3.20. Държавен план-прием  
 

Наложително е държавния прием след VIII клас да се съобрази с актуалните потребности 

на местната икономика и нуждите на пазара на труда и при необходимост да бъдат разкривани 

профилирани паралелки с нов профил. 

3.21. Средищни и защитени училища  
В общината функционират две средищни училища: СУ „В. Левски” гр. Брезник и  ОУ 

„Хр. Смирненски” с. Ноевци. В тях е осигурена целодневна организация на учебния ден и 

столово хранене. Всяко едно от тях има капацитет и възможност да обучава повече ученици от 

обхванатите в момента.  

И в двете училища целодневната организация до края на учебната 2014/2015 година 

беше финансирана по проект на МОН „Подобряване на качеството на образованието в 
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средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, по ОП 

РЧР. По този проект, освен дейностите за обезпечаване на целодневната организация на 

учебния ден за пътуващите ученици бяха финансирани оборудване и обзавеждане на 

необходимите помещения. След приключването на проекта, средищните училища се 

финансират с допълнителни средства по делегирана от държавата дейност.  

  

И двете училища  през 2013 г. бяха партньори на общината, която беше бенефициент по 

проект BG 051PO001-4.1.05-0170 „Образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства“ по ОП РЧР.  

Броят на групите, паралелките и учениците е относително постоянен.  

ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци е „защитено“ от 2010 г. и отговаря на изискванията на чл. 

1 от ПМС № 212 от 2 септември 2008 г. За бъдещето на училището е притеснителен факта, че 

през последните три учебни години броят на учениците в училището е намалял  – от 53 на 50. 

За новата учебна 2016/2017 година вероятният брой на учениците е 50. При влизането в сила на 

разпоредбата на новия ЗПУО за придобиване на основно образование в VІІ клас от учебната 

2017/2018 година, броят на учениците ще бъде значително под „санитарния минимум“ от 20 

ученици. В тези условия става все по сложно сформирането на слетите паралелки и 

провеждането на качествен процес на обучение в тях, както и нормалното финансиране на 

дейностите. Задълбочаващият се проблем с малкия брой ученици предопределя крайно 

несигурното бъдеще на училището. 

ІV. Изводи от направения анализ и оценка на наличните и  необходими ресурси за 

осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците 

4.1. Дефицити и перспективи в осигуряването на подкрепа на личностното развитие 

на децата и учениците. 

    На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа. Създадени са екипи за 

личностна подкрепа в училище на деца, имащи необходимост от индивидуална подкрепа; 

разработени са индивидуални програми и са подсигурени необходимите специалисти. 

Обща подкрепа- Всеки преподавател включва допълнителни дейности, насочени към 

повишаване на мотивацията за учене, помагане в кариерното ориентиране и развитие, справяне 

с трудностите в обучението. Провеждат се срещи с родители и срещи между преподаватели за 

споделяне на добри практики. 

4.2. Материални и финансови ресурси. 

Основна причина за недостатъчни финансови и  материални ресурси са делегираните 

бюджети на училищата. Поради постоянното намаляване на учениците в училищата в малките 

общини, не всяко училище може да подсигури необходимите специалисти от една страна, а от 

друга – в училищата се изпитват затруднения с обезпечаване на материалната база  и 

специализирана литература и помагала за работа с деца със СОП и надарени деца. 

4.3. Човешки ресурси. 

Учителите непрекъснато се квалифицират . Част от учителите са преминали обучение за 

работа с деца със СОП и приобщаващо образование. Ресурсни учители/двама/  работят с 

учениците, но часовете им са недостатъчни при повече часове работата им ще бъде по-

ефективна и напредъкът  им ще бъде по-значителен. Като дефицити може да се отбележи  
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липсата на логопед и психолог. Необходим е подходящо оборудван кабинет за работа с ученици 

със специални потребности 

V. ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ ОТ АНАЛИЗА.  
 

Усилията да се насочат към реализирането на следните приоритети:  

1. Инвестиране в качествено, конкурентноспособно и ефективно образование, чрез оптимизация 

на общинската образователна система с цел намаляване процента на преждевременно напусналите и 

отпаднали деца;  

2. Развитие на образователната инфраструктура в съответствие с потребностите на местната 

икономика и нуждите на пазара на труда, важно условие за по-добра реализация на младите хора на 

пазара на труда.  

3. Обновяване и модернизация на наличния сграден фонд на детските градини и училищата, в 

които не са приложени мерки за енергийна ефективност, чрез реализация на нови проекти;  

4. Осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане и създаване на привлекателна 

образователна среда;  

5. Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес, места за отдих и 

спорт, за занимания по интереси и други.  

 

Анализът на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и 

учениците в община Брезник е приет с Решение № 326 по Протокол № 20 от проведено 

заседание на Общински съвет – Брезник на 24.11.2016 г. 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

       /Виолета Младенова/ 

 

 

 

 

 


