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ОБЩИНА БЕЛЕНЕ,  ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 

 
 
           ПРОЕКТ! 
 
Утвърден от Общински съвет - …..  
с решение № …../ ….. , на основание 
 чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното 
 и училищно образование. 
 
 
 
 

А Н А Л И З 
 

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

 
(по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно 

образование) 
 

1. Въведение 
 

Живеем в свят, който става все повече интерактивен и взаимосвързан. Една от 
основните цели на всяка образователна система е да подготви така младите хора, че те да 
бъдат възприемчиви към новото знание, истински граждани на своите страни и на света, 
способни да станат активни участници в изграждащата се икономика на знанието и да работят 
в мултикултурни и интернационални трудови общности.  

Промените, настъпващи в българското образование днес, са свързани с голобализацията 
в европейски и световен мащаб, свободно движение на хора, правото на избор и изискванията 
на родителите, относно образователните институции. Община Белене, със споделените 
отговорности на всички институции, свързани с нашите деца, е призвана да работи за 
адекватност и конкурентност в обучението и възпитанието им. 

Изграждането на гражданско общество и развитието на демократичните процеси все по-
осезателно открояват проблемите, отнасящи се до съхраняване и обогатяване на традициите, 
търсене на иновационни модели на развитие на образованието; очертават границите на 
участие и отговорностите на всички институции, свързани с образованието, както и 
параметрите на управление на образованието от държавната и местна власт. 

Община Белене осигурява добро ниво на образователни услуги за децата и учениците по 
отношение на обхват на подлежащите на задължително обучение, достъп до образователни 
институции, материално-техническо и финансово осигуряване на образованието. 
  

Демографска характеристика: 
Протичащите процеси в демографско отношение в община Белене не са изключение, а 

са характерни както за област Плевен, така и за страната като цяло.  

По данни от последното преброяване населението на община Белене наброява 10 225 
души, като от тях 8 971(84.7%) са в общинския център гр. Белене и а 1 567 души (или 15.3%) 
живеят в петте села. 
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Община Белене е разположена в Свищовско-Беленската низина, в централната част 
на Дунавската равнина, непосредствено до река Дунав. По територия и населени места е една 
от малките общини в България. Състои се от шест населени места – общинският център 
Белене и пет села (кметства) – с. Деков, с. Татари, с. Петокладенци, с. Кулина вода и с. Бяла 
вода. Община Белене граничи на запад с община Никопол, на изток с община Свищов и на 
юг с община Левски. Общината заема територия от 285 046 дка., от които 14 126 дка. са 
урбанизирана територия. Общинският център гр. Белене се намира на 60 км. от областния 
център – Плевен и на 220 км. от столицата София. Най-близкото пристанище и граничен 
контролно-пропускателен пункт се намира в гр. Свищов. Град Белене е български дунавски 
град, който не се развива като пристанищен. Основната причина за това е, че е разположен 
на широк (от 250 до 500 метра) дунавски ръкав, който е сравнително плитък и с непостоянна 
дълбочина и е неподходящ за промишлено корабоплаване. Срещу града е разположен 
Беленският Дунавски архипелаг, като плавателният път и държавната граница минават от 
северната страна на островите. В близост до Белене е изградена действаща фериботна връзка 
с Република Румъния от гр. Никопол до гр.Турну Мъгуреле, пристанище и граничен 
контролно-пропускателен пункт функционират в гр. Свищов. 

Географското положение на общината се оценява по-скоро като благоприятно от 
гледна точка на възможностите за нейното развитие, свързани с  ефективното използване 
ресурсите на и около р. Дунав, природните дадености по НАТУРА 2000, интегрирането и 
сътрудничеството на община Белене със съседните общини (включително румънски) и 
създаване на предпоставки за  реализиране на съвместни проекти в различни области. 

Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в община Белене са:  
 Населението на община Белене прогресивно намалява. 

 По структура на пола - запазва се превеса на мъжете над жените. 

 Възрастова структура – нараства броят и делът на възрастното население и намаляват 
тези на младите хора. 

 Естественият и механичен прираст са отрицателни. Причините са ниска раждаемост и 
висока смъртност, както и засилените миграциони процеси, поради липса на заетост.  

 Обезпокоителна тенденция за общината е застаряването на населението, особено в по-
малките населени места и регресивният тип възрастова структура в резултат на 
отрицателните демографски тенденции. В селата по-голямата част от жителите са над 
65 годишна възраст, а броят на самотните стари хора сред тях е преобладаващ. Много 
млади хора в работоспособна възраст работят извън страната, като оставят своите 
възрастни родители и близки без адекватна помощ. Това повишава търсенето на 
социални услуги за възрастни хора и най-вече предоставянето на такива в домашна 
среда. 

 Намалява броя на населението в трудоспособна възраст, което е в резултат най-вече 
от миграционни процеси. Тенденцията е към миграция на активното население към 
големите областни градове и столицата, както и емиграцията в чужбина /Испания, 
Гърция, Италия, Белгия и др./. Причината за това е възможността да се намери работа 
с по – добро заплащане и съответно по – добър стандарт на живот.  

Демографската картина за община Белене, както и за цялата страна е 
неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на 
раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси.  
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Съгласно чл. 176 на Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) 

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. 

Дейности от общата подкрепа за личностно развитие по чл. 178, ал. 1 на ЗПУО, с които 
не всички училищата могат самостоятелно да се справят и изискват общинско координиране 
са: 

 кариерно ориентиране на учениците; 
 библиотечно-информационно обслужване; 
 грижа за здравето; 
 осигуряване на общежитие; 
 поощряване с морални и материални награди; 
 дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; 
 ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; 
 логопедична работа. 

 
Допълнителната подкрепа за личностно развитие по чл. 187 на ЗПУО е насочена към 

деца и ученици със специални образователни потребности (СОП), в риск, с изявени дарби, с 
хронични заболявания. Дейности, които не могат да се извършат самостоятелно от всяко 
училище, а изискват координирана общинска политика са: 

 
 психо-социална 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. 
 
Основен принцип на ЗПУО е подкрепата за детето и ученика да се осъществява на ниво 

най- близко до мястото, където живее и учи. 

 
2. Състояние и предизвикателства 
 
2.1. Състояние на общинската мрежа от детски градини и училища за учебната 2016 – 
2017 г.   

Системата от учебни заведения на територията на община Белене към 2016/2017 
учебна година включва всички степени на средното образование. Едно от училищата е 
държавно, а останалите, както и детските градини –общински. Училищата прилагат 
системата на делегиран бюджет. Образователна структура се състои от:  

 СУ “Димчо Дебелянов”, гр.Белене - Обучава ученици от І – ХІІ клас; 

 ОУ “Васил Левски”, гр.Белене - Средищно училище, в което са обхванати 
учениците от закритите училища в селата на общината, където се обучават 
ученици от І – VІІІ клас;  

 ПГЯЕ “М. С. Кюри”, гр.Белене- Обучава ученици от VII – ХІІ клас; 

 ДГ “Мечта”, гр.Белене - Обхваща деца от яслена възраст до 6 – 7 години; 
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 ДГ“Знаме на мира”, гр.Белене - Обхваща деца от яслена възраст до 6 – 7 
години; 

 ДГ “Бодра смяна”, гр.Белене - Обхваща деца от яслена възраст до 6 – 7 години. 

 На територията на общината функционират филиали на 2 частни езикови 
училища-"Европа" и "Дъга"; 

 Център за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс-Белене, 
образователна институция. 

 Стремежът на общинското и училищните ръководства е насочен към създаването 
на добри условия за обучение и възпитание на подрастващите в общината. 

След реорганизацията на общинската образователна мрежа и закриването на 
училищата в селата, са осигурени 2 специализирани автобуса за превоз на учениците до 
училищата в градския център.  

Използват се всички възможни механизми за привличане на извънбюджетни средства, 
както и програми за финансиране на проекти за подпомагане на образователния и извън 
образователния процес. Стимулира се разработване на проекти за кандидатстване пред 
финансиращи организации от училищата. 

Слабостите в развитието на общинската образователна система се дължат на това, че:  

 Непрекъснато намаляват децата постъпващи в І-ви клас. Ако тенденцията не 
бъде спряна, това може да доведе до нова промяна в структурата на 
училищната мрежа и редуциране броя на заетите в сферата на образованието. 

 Голяма част от материално-техническата база на учебните и детски заведения е 
остаряла и не отговаря на европейските изисквания за съвременно обучение. 

 Изостава квалификацията и преквалификация на учителите, която трябва да 
бъде съобразена с европейските приоритети. Учителската професия е 
непривлекателна за млади новозавършили специалисти. Влошената възрастова 
структура на местното учителско съсловие ще доведе в близко бъдеще до 
невъзможност за осигуряване на качествени преподаватели. 

 Нараства необходимостта от професионални училища, които да осигуряват 
кадри за предприятията, развиващи бизнес на територията на общината. 

Фактори, влияещи на структурата на общинската образователна система: 

1. Демографският фактор дава своето негативно отражение както върху броя на 
учениците, така и върху броя на учебните заведения   в общината.  

2. Фактор раждаемост: статистическите данни от ЕСГРАОН в община Белене за 
родените и подлежащи на задължително обучение ученици през следващите пет години не 
променят съществено броя на учениците в училищата; 

3. Миграционните процеси в страната /към други градове/ и в чужбина влияят 
значително върху общия брой на учениците и води към тяхното намаляване.  

Анализът на данните  налага следните изводи за образованието: 

 тенденция към намаляване броя на децата и учениците, в следствие на 
демографския срив; 

 слаба мотивация за образованост в част от населението. Неангажираност и 
неглежиране на собствените деца от някой родители по отношение на 
образованието; 
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 определен брой деца заминават за чужбина с родителите си; 

 голяма част от родителите /майка и баща/ работят в чужбина, като децата се 
отглеждат и възпитават от възрастни родители /баби и дядовци/, което се 
отразява на децата в негативен аспект. 

 недостатъчно по брой и тематична насоченост форми на извънурочни и 
извънкласни форми на работа с децата и младежите за осмисляне на 
свободното им време. 

 
Брой детски градини и училища и съответно брой  деца и ученици в тях: 
 
община бр. 

училища
бр. ученици в 
дневна, 
индивидуална 
и комбинирана 
форма на 
обучение 

от тях: бр. 
ученици 
със СОП 

бр. детски 
градини 

бр. деца от тях: 
бр. деца 
със СОП 

общ брой 
деца и 
ученици 
със СОП 

Белене 3 641 21 3 270 0 21 
 
 Процентът ученици със СОП в училищата е 3,3 %, а детските градини 0 %. Общият 
брой на деца и ученици със СОП в общината е 2,31%. Това е .........% спрямо общия брой 
ученици в областта в началото на учебната година. 
 Мрежата от детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 2016/2017 
година съответства на демографските и социално-икономически промени в общината. 
 Детски градини: основната функция на детските градини е те да бъдат благоприятна 
среда, в която се откриват, насочват и развиват способностите на детето и да се изграждат 
уменията му за живота. Всички детски градини са общински и се помещават в специално 
построени сгради за отглеждане и възпитание на децата от предучилищна възраст. 
 Детска градина „Мечта“, гр.Белене: намира се в централна градска част на 
гр.Белене, ул.“Александър Стамболийски“№1. Разполага с достатъчен сграден фонд, 
специално построен за детска градина, съобразен с всички санитарно-хигиенни изисквания и 
условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за цялостен, качествен и 
пълноценен педагогически процес; наличие на 6 занимални, 6 спални, обособен 
административен сектор, кухненски сектор, локално парно, здравен кабинет, методичен 
кабинет, обширен двор за дейности на открито и съоръжения за игра, вътрешен „английски 
двор“. 
 През последните години, чрез включване на детската градина в общински програми за 
ремонти и реконструкции бяха направени много подобрения: енергоспестяващи мероприятия 
и скатен покрив, слънчеви колектори, подорения в парната инсталация, мълниеностна 
защита, подмяна на водосточната система. Това допринася за по-добрата изолация и 
отопляемост на сградата. Дворът на детската градина е обширен, добре озеленен и 
поддържан. Обособени са площадки за всяка група, с тревни площи и плочки, с много уреди: 
пързалки, катерушки, люлки, пейки, сенници и много зеленина. Със средства по проекти и 
дарения голяма част от тях са подменени с нови, екологични и красиви. По проект на МОСВ 
част от двора е направен като парк „Мини парк Персина“, с много растения, съоръжения за 
игра и места за отдих. Детската градина разполага и с многофункционален салон: за 
празници, за музика  и спорт. 
 Детската градина разполага с учебно-технически средства, подпомагащи учебния 
процес, 2 броя компютри, принтери, копирни машини, телевизори, библиотечен фонд, 
професионална литература. Част от тях са дарение.  
 В ДГ „Мечта“ по щат има 20 души персонал, от които 9 педагогически персонал и 11 
непедагогически персонал. Към 01 октомври 2016 година детската градина работи с 1 бройка 
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педагогически и 1 бройка непедагогически персонал по-малко, с цел осъществяване на 
икономии.  
По образование персонала:  
-педагогически : висше и полувисше, с квалификационна степен – бакалавър и магистър: 5; 
квафикационна степен професионален бакалавър:4. В ДГ „Мечта“ няма главен учител, има 7 
старши учители и 1 учител. Непедагогическият персонал е разпределен както следва: 1: 
касиер –домакин, 5 помощник-възпитатели, 1 готвач, 1 помощник-готвач, 1 огняр. 
Динамиката в структурата на педагогическите кадри е голяма, като се има впредвид 
намаляващия брой деца и възрастта на педагогическия персонал. Детската градина се 
обслужва от медицински специалист. В яслената група работят 2 медицински сестри. 
През изминалата учебна година децата са 86, разпределени както следва: 
І група“Катерички“ – 15; 
ІІ група „Мечо Пух“ – 19; 
ІІІ  група „Нинджи“ – 13; 
ІV група „Мики Маус“ – 22; 
Яслена група „Зайче“ – 17 
 . ДГ „Мечта“ работи в e-Twinning платформата с проект на тема : „Живописта и 
класическата музика със съвременни български и полски композитори“. 
 
 Детска градина „Бодра смяна““, гр.Белене: разположена в централна градска част 
на гр.Белене, ул.“Димитър Благоев“№1. Сградата е специално построена за детска градина и 
отговаря на всички здравни и санитарни изисквания по отношение на помещения, фактори 
на средата, оборудване и обзавеждане на помещенията. Детската градина има изграден 
скатен покрив, сградата е санирана, със сменена дограма, слънчеви колектори и климатици 
във всички групи и във физкултурния салон. Със средства по проекти са сменени столчетата 
във всички групи, закупени са 4 броя маси за работа по екология, изградена е цветна 
площадка за работа по екология в двора на ДЗ, закупена е витрина за проектите, 
„еколаборатория“ и 2 маси, лаптоп, принтер, проекторен екран и интерактивна дъска, 
закупени са помощни пейки за всички групи при работа с децата, спортни уреди и пособия, 
спортни екипи за децата. 
През изминалата учебна година децата са 90, разпределени както следва: 
І група – 13; 
ІІ група– 15; 
ІІІ  група– 23; 
ІV група  – 20; 
Яслена група – 19. 
 Всички учители са на длъжност „старши учител“. Двама от тях са професионален 
бакалавър, останалите са магистри с висше образование, двама от учителите и директора са с 
втора професионално-квалификационна степен, а помощния персонал са с необходимата 
професионална квалификация за съответната длъжност. Учителите имат умения за работа с 
надарени деца, които носят награди от национални и международни конкурси, като в 
последните години това са: „Малките нашенци“, „Пчеларството – екология и плодородие, 
пчелният мед-здраве и дълголетие“, „Здравей ваканция! Ваканция с Кока Кола“, „С очите си 
видях бедата“, „река Дунав-пътят към сърцето на Европа“ и др. Всички учители имат умения 
за разработване на наши и международни проекти, както и умения за тяхната реализация, 
запознати са с образователните системи в Турция, Гърция, Полша, Франция, Литва, Румъния 
и Унгария и успешно мултиплицират опита при работа с децата от детското заведение. 
 Това е единствената детска градина, която спечели проект на стойност 11 000 евро, 
финансиран от Европейската комисия по Програма Коменски в сътрудничество с още 6 
европейски държави. Проектът е завършен и отчетен успешно през 2013 година, като 
продължават контактите между децата и педагозите и обмяна на добри практики. ДГ „Бодра 
смяна“ работи в e-Twinning платформата от 2009 година и вече притежава необходимия опит. 
За успешно приключилите проекти детското заведение е наградено с Национален знак за 
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качество, проектите общо са 7- 5 международни и 2 национални. Всички проекти в e-
Twinning са резултат от много работа на педагозите за реализиране на общите цели с децата и 
учениците от различни училища и детски градини. 

През 2016 година директорът на детската градина е награден с най-престижната 
награда „ Неофит Рилски“ за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност 
в системата на народната просвета и принос в развитието на образователното дело в Р 
България. От 2015 година детската градина работи по Програмите на Джуниър Ачийвмънт 
България за повече инициативност и формиране на предприемачески умения у децата. 
 В Детска градина „Бодра смяна“ учат деца от всички населени места на община 
Белене. Това предполага тя да се превърне в средищна детска градина.Колективът на ДГ има 
опит в работата с деца с различна религиозна определеност и с деца в неравностойно 
положение. 
 

Детска градина „Знаме на мира“, гр.Белене: детската градина е построена през 
1984 година, с капацитет 140 деца с 4 градински групи и 1 яслена група. През 2009 година в 
заведението е извършен ремонт на покривната конструкция и енергоефективни мероприятия 
с европейски средства. Закупени са климатици за всички групи и физкултурния салон. 
Детското заведение разполага с просторни занимални и спални, физкултурен салон, 
кухненски блок, парно отделение с локално парно отопление, административен блок и 
закрит плувен басейн, който повече от 20 години не се използва, поради липса на средства. 

В детската градина работят 20 души, от които 9 души педагогически персонал – 8 
учители и 1 директор, и 11 непедагогически персонал. В детското заведение работят и 3 
медицински сестри, както и персонала на Детска млечна кухня – 2 готвачки, санитарен 
инспектор и домакин. В задълженията на директора влиза и отговорността му за „Кухня 
майка“, в която се приготвя храна, освен за децата от детската градина и за над 60 деца от 3м 
до 3 години. 
През изминалата учебна година децата са 94, разпределени както следва: 
І група – 13; 
ІІ група– 15; 
ІІІ  група– 23; 
ІV група  – 20; 
Яслена група – 19. 

През 2016 година детската градина работи по 4-ри проекта по e-twinning с партньори 
от различни европейски страни, по следните теми: „Цвете в детските ръце“, „Здравей 
пролет“, „Великден, добре дошъл в нашата детска градина“, „Най-красивата великденска 
картичка с пожелания на английски език“-ІV издание. В момента ДГ „Знаме на мира“ работи 
по международен проект с партньори от Румъния, Латвия и Търция на тема:“Да научим за 
нашите приятели“. В рамките на проекта бе организиран конкурс за детска рисунка, посветен 
на „Първи юни-денят на детето“. 

И трите детски градини работят по проекти „Спорт за децата в детските градини“, 
съвместно с ФК „Гигант“ и ХК „Дунав“; участват в схема „Училищен плод“ и Програма 
„Училищно мляко“. 

 
Училища: Осигуряването на образованието е една от основните дейности на община 

Белене. Образователната система е изградена върху утвърдени традиции и е от голямо 
значение за условията на живот на гражданите. 

Основните цели на средното образование са определени въз основа на разбирането, че 
училището подпомага младото поколение за пълноценен живот в демократично общество, в 
което свободната изява на личността включва отговорностите пред самата нея, пред нацията 
и човечеството. 

Основните цели на училищното образование, съгласно ЗПУО са:  
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1. Интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие 
и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, 
способностите и интересите му;  

2.  Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност; 
            3.Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 
професионална реализация и активен граждански живот в съвременните общности; 

4. Придобиване на компетентност и за прилагане на принципите за устойчиво 
развитие;  

5. Ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и 
насърчаване на развитието и реализацията им; 

6. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот; 
 7. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи, на активното и 
отговорното гражданско участие;  

8. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 
културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин;  

9. Формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и хората 
с увреждания; 

10. Познаване на националните, европейските и световнитекултурни ценности и 
традиции; 

 11. Придобиване на компетентности за разбиране на глобални процеси, тенденциии 
техните взаимовръзки;  

12. Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите, 
правилата, отговорностите и правата, които произтичат от членството в Европейския съюз. 

През последните 10 години училищната мрежа в Община Белене  претърпя 
оптимизация на училищата в кметствата. Това е логично следствие от ниска раждаемост, 
миграция, рязко застаряване на населението в малките населени места. Осигуряването на 
средищно училище –ОУ“Васил Левски“, гр.Белене дава възможност на децата от населените 
места да продължат обучението си, като им е осигурен безплатен траспорт и целодневна 
организация на учебния процес. 

Общественото мнение за образованието в България, в настоящия момент, се фокусира 
както върху недостатъчните средства, отделяни от държавния бюджет, така и върху липсата 
на нов тип регулиране на преминаването от една образователна степен в друга, на вида и 
формата на различните изпити, на продължителността на обучението, на учебното 
съдържание и учебниците.  

Съвременните насоки за промени и развитие на европейското средно образование са 
насочени към:  
√ насърчаване на ученето през целия живот; 
√постоянно усвояване на нови знания, умения и компетентности, чрез овладяване на нови 
образователни технологии на преподаване и учене; 
√ равен достъп на всички до качествено образование и борба срещу изключването на 
определени слоеве на населението и малцинствени групи от образованието и обществото; 
√ усвояване на работно равнище на повече от един чужд език на народите от европейската 
общност и използването на информационните технологии за работа и комуникация в живота; 
√ равнопоставеност на инвестициите в материалната и духовната сфера и утвърждаването на 
образованието като приоритет на всички равнища на управление -национално, регионално и 
местно и повишаване на неговата ефективност, качество и конкурентноспособност.  

Физическото състояние на материално-техническата база на училищата, в 
преобладаващите случаи е добро. На по-голямата част от сградите е извършен основен или 
частичен ремонт по различни програми и проекти. Материалната база на училищата се 
нуждае от обновяване. В значителна степен, те са оборудвани с компютри, но броят им 
спрямо броя на учениците е крайно недостатъчен. Шанс за намаляване на експлоатационните 
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разходи, особено за отопление, дават разпоредбите на новия Закон за енергийна ефективност 
с преференциални кредити за топлинно саниране. 
  

СУ „Димчо Дебелянов“, гр.Белене: училището разполага с 5 свързани помежду си 
сгради: 
 √ главна сграда с 4 етажа: І етаж –кухня, училищен стол с прилежащи умивални и 
складови помещения, парно отделение; ІІ етаж- 4 класни стаи, кабинет Биология с 
хранилище, учителска стая, санитарен възел; ІІІ етаж – 4 класни стаи, кабинет Физика с 
хранилище, кабинет Информационни технологии, кабинет Английски език, санитарен възел; 
ІV етаж - 4 класни стаи, кабинет Информационни технологии, училищна библиотека, 
санитарен възел; 
 √ сграда за ІІ-ІV клас с 6 класни стаи, стая по интереси, кабинет Музика, кабинет 
Изобразително изкуство  и хранилище, видеозала, малък салон, ресурсен кабинет и малка 
учителска стая. Сградата разполага и с маза с 4 стаи; 
 √ сграда за І клас с две класни стаи, 2 хранилища и 2 санитарни възела; 
 √ административна част : І етаж с работилница и 3 складови помещения, ІІ етаж с 5 
кабинета(директор, зам.директор, главен счетоводител, икономист и администратор), 
ксерокс, кабинет на педагогически съветник и компютърен кабинет с хранилище; 
 √ физкултурен салон със съблекални. 
 Климатици има в класните стаи на І клас и ІХ-ХІІ клас. Сградата е с дограма, без 
изолация.  
 Училището разполага: двор с паркове и открита класна стая. Има многофункционална 
спортна площадка и игрище. Необходимо е спортното игрище в училищния двор да се 
модернизира и оборудва със съоръжения за различни видове спорт. 
 Въведени са правила за опазване и обогатяване на материалната база. Учителите 
ремонтират и обновяват класните стаи с помощта на родители, училищното настоятелство и 
училищното ръководство. Наложителен е ремонт на покрива на училищната сграда и 
санитарните възли, изграждане на външна изолация и подмяна на електрическата мрежа в 
училище. 
 В СУ „Димчо Дебелянов“, гр.Белене работят 43 учители, от тях: 
 √ 40-магистър, 3- професионален бакалавър; 
 √ 38 старши учители, 1 –главен учител, 4 – учители; 
 √ 7 учители са с ІІ ПКС, 1- с ІІІ ПКС и 7 с V ПКС. 
 В училището работят още: 1 директор, 1 заместник директор, 16 начални учители, 23 
учители със среден и горен курс, 2 учители в ПИК в V и VІ клас, 1 педагогически съветник, 1 
ресурсен учител и 2 обществени възпитатели. 
 Педагогическият колектив работи за осъществяване на подкрепа за личностно 
развитие на ученика, като се стреми да създава позитивен организационен климат в училище. 
 Непедагогическият персонал в СУ „Димчо Дебелянов“, гр.Белене наброява 11 
служители: главен счетоводител, ЗАС, икономист, администратор, работник по поддръжка, 
огняр и 5 хигиенисти-чистачи. 
 През изминалата учебна година учениците  са 417, разпределени както следва: 
 

Клас Брой ученици 
Іа клас 23 
Іб клас 21 
ІІа клас 21 
ІІ б клас 21 
ІІІ а клас 21 
ІІІ б клас 27 
ІV а клас 24 
ІV б клас 23 
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ІV в клас 15 
V а клас 21 
V б клас 21 
VІ а клас 18 
VІ б клас 17 
VІІ а клас 18 
VІІІ клас 26 
ІХ клас 18 
Х клас 24 
ХІ клас 26 
ХІІ клас 28 
  
 Работа по проекти през последните 3 години: 
 √ Проект „Религиозна толерантност и различия в модерна Европа“, Програма 
„Коменски“ и Програма „Учене през целия живот“ на Европейския съюз в партньорство с 
Италия, Франция и Румъния; 
 √ Проект „Сподели нашите еднаквости, празнувай нашите различия“, финансиран от 
Академия на Централноевропейските училища в партньорство със Сърбия и Македония; 
 √ Проекти „Библиотека за знания и успех“ и „За знания и успех“ на училищното 
настоятелство за обновяване на училищната библиотека и гражданско образование по 
Програма „Знание и успех“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“; 
 √ Проект „Еко-кът в СУ „Димчо Дебелянов“ за създаване на открита класна стая и 
озеленяване на училищния двор, финансиран от МОСВ и ПУДООС в рамките на 
Национална кампания „За чиста околна среда-2016“ на тема „Обичам природата – и аз 
участвам“; 
 √ Проект „УСПЕХ“(училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски 
хоризонти) по ОП РЧР; 
 √ НП „С грижа за всеки ученик“; 
 √ НП „ИКТ в образованието“ за оборудване на 2 компютърни кабинета; 
 √ НП „Без свободен час“; 
 √ Схема „Училищен плод“; 
 √ Схема „Училищно мляко“. 
 
 ОУ „Васил Левски“, гр.Белене: Основно училище „Васил Левски“, гр.Белене се 
намира в северната крайна част на гр.Белене, ул.“Еп.Евгений Босилков“№1. На север 
училището граничи с р.Дунав, посредством ул.“Петър Манчев“, която е застроена с 
жилищни сгради. На изток граничи с района на бившата мандра, на юг с площад „Папа Йоан 
Павел ІІ“.  Училището е построено през 1937 година с името на Начално училище „Свети цар 
Борис“. През 1958 година към него се открива прогимназиален курс и то става Основно 
училище „Васил Левски“. През есента на 1987 година е започнат строежа за разширение на 
сградата на училището с нови 8 корпуса, от които през 1993 година влизат в експлоатация и 
до момента три корпуса: „А“, „Б“ и „В“; два корпуса „Е“ и „Ж“ са предоставени на Център за 
обществена подкрепа, а останалите три са само изградени(като конструкция), без да са 
довършени. 
 Сградният фонд на училището се състои от 2 сгради – стара част – двуетажна и нова 
част – двуетажна и триетажна. Училището разполага и с две спортни площадки – за футбол и 
комбинирана – за баскетбол и волейбол. И двете не отговарят на необходимите изисквания и 
не се използват пълноценно. 
 Училищна сграда: 
 Стара част: 
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  Полуподземен етаж: кухня, столова, транжорна, склад за хранителни продукти, 
работилница-неизползваема; 
 Първи етаж: 4 класни стаи, стая за чистач-хигиенисти, стая на домакина, 3 учебни 
стаи, оборудвани за игротеки и се ползват от групи на ПИГ; 
 Втори етаж: 4 класни стаи, библиотека, 3 учебни стаи, оборудвани за игротеки и се 
ползват от групи на ПИГ, 1 кабинет по изобразително изкуство, 1 стая – архив и 1 
неизползвана стая; 
 Нова част: 
 Първи етаж – КОРПУС А- фоайе: голяма актова зала, сладкарница, кабинет по 
дървообработване, кабинет по изобразително изкуство, санитарни възли, физкултурен салон, 
2 стаи за съхранение на спортни пособия, гримьорна, стая на огняра, кинокабина, 1 стая с 
пособия по физическо възпитание; 
 Втори етаж – КОРПУС Б- административен: учителска стая, кабинети на директор, 
зам.директор, канцелария, медицински кабинет, оборудван стоматологичен кабинет 
(неизползваем), компютърен кабинет-2 броя, малък физкултурен салон за начален етап, 
архив, ресурсен кабинет, тоалетни, 1 стая за склад, 1 неизползваема стая. 

Трети етаж – КОРПУС В- 3 оборудвани кабинета по физика, по химия, биология, 1 
учебна стая, оборудвана по електротехника - неизползваема, 1 малка стая, ползвана за 
хранилище. 

КОРПУС „Е“ и „Ж“ е двуетажна сграда, която не се използва за учебен процес. 
Първи етаж: предоставен за ползване от ЦОП към Община Белене. Намират се 4 стаи, 

оборудвани и действащи, 1 учебна стая за клуб „Карате“, 1 малка стая за съхранение на 
противогази за учениците от училището, санитарни възли и 1 учебна стая-неизползвана. 

Втори етаж: 6 учебни стаи-изцяло неизползван. 
Недовършени корпуси остават „Г“, „Д“ и „З“ 
ОУ „Васил Левски“ има в наличност: скривалище(за 250 човека)-за учители, ученици 

и персонал и противорадиационно укритие с вместимост 625 кв.м. 
ОУ „Васил Левски“, гр.Белене е разположено близо до Речна заливна зона. 
В ОУ „Васил Левски“, гр.Белене работят 26 човека, от тях: 

 √педагогически специалисти – 20 броя; 
 √ непедагогически персонал – 6 броя; 
 √ персонал в училищен стол – 2,5 броя. 
 Работа по проекти през последните 3 години: 
 √ НП на МОН „С грижа за всеки ученик“; 
 √ Проект „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез 
въвеждането на целодневена организация на учебния процес“ по ОП РЧР; 

√ Проект „УСПЕХ“(училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски 
хоризонти) по ОП РЧР; 
 √ Проект „Обичам природата – и аз участвам“ финансиран от ПУДООС; 

√ Партньори по проект „Твоя свят е друг, а мечтите като моите“ на Фондация 
„Устойчиво бъдеще“; 
 √Проект „Училището – ново пространство за партниране между специалисти, 
учители, родители и общност“ по Програма „Еразъм“ 
 √ НП „ИКТ в училище“ за оборудване на 2 компютърни кабинета; 
 √ Проект „Твоят  час“ на МОН; 
 √Програма „Академия за училищни лидери“ на Фондация „Америка за България“; 
 √ Проект „Индивидуализиране на обучението в шведското училище“ – участие в 
семинар в Швеция по програма „Коменски“. 
 
През изминалата учебна година учениците  са 149, разпределени както следва: 
 

Клас Брой ученици 
І клас 17 
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ІІ клас 12 
ІІІ клас 21 
ІV клас 16 
V  клас 20 
VІ  клас 21 
VІІ клас 27 
VІІІ клас 15 
  
В индивидуална форма се обучава 1 ученик, в самостоятелна(неприсъствена) двама ученика. 
 
 ПГЯЕ „Мария Скодловска Кюри“, гр.Белене: единствената професионална 
гимназия на територията на Община Белене. Сградният фонд на училището се състои от една 
основна сграда, в която се осъществяват учебните заниятия. Сградата е на 5 етажа. Цялата 
сграда е с локално парно отопление на дизелово гориво. 
 Към училището принадлежат и два жилищни блока с по два входа, общо 48 
апартамента(по 12 във вход). Единият вход е с локална парна инсталацишя на твърдо гориво, 
захранваща апартаментите в двата входа. Училището не притежава земя. 

В ПГЯЕ „Мария Скодловска Кюри“, гр.Белене работят 9 учителя на 8,5 щат, 4 души 
непедагогически персонал на 2,75 щат. 
 През изминалата учебна година учениците  са : ДФО – 75; ЗФО – 65; СФО-10 ученика. 
 Училището работи успешно със Сдружение „Малки стъпки“, гр.Плевен, която е 
обучителна организиция на педагогически специалисти, ЦОП-Белене и ЦСРИ-Белене. 
 Заявяване на нови специалности и професии е съобразено с нуждите и желанията на 
ученици, родители и бизнес на територията на общината. Прием на ученици след завършен 
VІІ и VІІІ клас. Обучение на възрастни за придобиване на професионална квалификация и 
средно образование. 
 За периода 2013/2016 година училището е работило по 7 проекта: “Нова възможност 
за моето бъдеще“; „Успех“; „Ученически практики“; „ Квалификация на педагогическите 
специалисти“; „Инспектиране“; „Ефективно управление на качеството на педагогическото 
образование и обучение“; „Твоят час“. Стартирането на проекти „Твоят час „ и „Ученически 
практики“ ангажират свободното време на учениците и получаване на степендии в размер на 
300 лв. 
  

Училищни столове: Значително се подобрява качеството на хранене в детски 
градини и училища, като се спазват нормативните изисквания. Училища и детски градини 
изпълняват проекти за повишаване консумацията на пресни плодове и зеленчуци и млечни 
продукти /“Училищен плод“ и „Училищно мляко“/. Спазват се изискванията за санитарен 
контрол. По оценка на РЗИ храненето в училища и детски градини в общината отговаря на 
всички изисквания за здравословно хранене. 

 
 Център за подкрепа за личностно развитие: 
 В изпълнение на чл.2, ал.3,§18, ал.1 т.1 и ал.2 от Закон за предучилищното и 
училищното образование, Решение №81/30.05.2016 г. на Общински съвет-Белене и Заповед 
№630/26.07.2016 г. на Кмета на Община Белене, Общински детски комплекс-Белене, считано 
от 01.08.2016 г. се преобразува в Център за подкрепа за личностно развитие-Общински 
детски комплекс. Центърът е институция в системата на предучилищното и училищното 
образование, в която се организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и 
възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на техните способности и 
интереси. 
 ЦПЛР – ОДК – Белене ползва  по Заповед №803/28.09.2016г. на кмета на община 
Белене общински недвижим имот, част от сграда. ЦПЛР – ОДК ползва кабинет на първия 
етаж, кабинет с  компютър на междинен етаж, спортна зала със съблекалня и фоайе с 
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разположени тенис маси. На третия етаж се ползват два кабинета, един от които за 
педагогическия персонал, другия за работа на извънучилищните групи и сервизни 
помещения. На втория етаж също има сервизни помещения. 
 Отоплението в помещенията и спортната зала е с климатици. Дограмата в сградата е 
от построяването й и неефективна към момента. 
 В ЦПЛР – ОДК от одобрените 2 щата са заети към настоящия момент 1,5.  

Директор – 1 щат 
Учител по ФВС – 0,5 щат. 
Средствата за  0,5 щат се ползва за заплащане на лекторски възнаграждения на 

лектори по граждански договори. 
За учебната 2016/2017 г., съгласно Списък-образец 3, одобрен с Удостоверение № 

201604457/01,11,2016г. в ЦПЛР – ОДК ще се работи със 130 деца в различни форми на 
извънучилищна работа. 
Лектори по граждански договори – 6 учители, от които един с І ПКС и един с ІІ ПКС. 

Съгласно типовия учебен план за ЦПЛР, дейностите по чл. 49, ал.1, т.1 от ЗПУО се 
извършват в направления : 

- науки и технологии с профили: природо-математически, екология и опазване на 
околната среда, хуманитарно-обществен и приложно-технически; 

- изкуства с профили: литературно, музикално, танцово, театрално, изобразително и 
приложно изкуства; 

- спорт с профили: индивидуални спортове, колективни игри, спортно- 
развлекателни игри и кинезитерапия. 

През настоящата 2016/2017 учебна година в ЦПЛР – ОДК ще работят следните групи: 
        В  направление науки и технологии в хуманитарно-обществен профил: 

- здравословно хранене – ІІІ клас; 
- „Чебурашка” – изучаване на руски език – предучилищна група; 
-  италиански език – сборна група – І-во равнище – начинаещи. 

        В направление изкуства в профил музикално изкуство: 
- вокална група – V – VІІІ кл. 

        В направление спорт в профил колективни спортове: 
- туризъм – V – VІІІ клас; 
- баскетбол – сборна група І-во равнище – начинаещи; 
- бадминтон – сборна група – І-во равнище – начинаещи; 
- игромания – спортни игри – І – ІV клас; 
- общински отбор „Млад огнеборец” – V – VІІІ клас. 

 
За подкрепа за личностно развитие  работят психолог и логопед. 
Две от групите провеждат занимания в сградите на училищата, а групата по туризъм – 

на открито. 
В ЦПЛР – ОДК  няма назначен обществен възпитател и хигиенист-чистач 

/непедагогически персонал. 
 През последните три години сме работили само по проект на ПУДООС „За чиста 
околна среда”. В Програмите на МОН звена като ЦПЛР или бившите обслужващи звена не 
са посочени като бенефициенти. 
     

Допълнителната подкрепа за личностно развитие по чл. 187 на ЗПУО е насочена 
към четири групи деца и ученици: със специални образователни потребности (СОП), в риск, 
с изявени дарби, с хронични заболявания и включва: 

 1. работа с дете и ученик по конкретен случай;  
 2. психо-социална рехабилитация;  рехабилитация на комуникативните нарушения и 

при физически увреждания; 
 3. ресурсно подпомагане.  



14 
 

Към настоящия момент на територията на община Белене функционират две социални 
услуги за лица и деца, както следва:  

√ Център за обществена подкрепа 
 Центърът за обществена подкрепа предлага комплекс от социални услуги за деца в 

риск и техните семейства. Основни цели и принципи на работа са гарантиране на най-добрия 
интерес на детето, подпомагане на детето за вписването му в социалната среда, предоставяне 
на възможност за пълноценното развитие потенциала на децата, съобразно техните 
потребности и възможности, информиране и насочване към други социални услуги в 
общността, предоставяне на услуги, подкрепящи семействата на децата в риск, повишаване 
на родителския капацитет, насърчаване на отговорно родителстване и др. Дейностите на 
Центъра са насочени към следните целеви групи: деца, жертви на злоупотреба, насилие, 
експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или 
извън семейството им; деца, за които съществува опасност от увреждане на тяхното 
физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие, деца с увреждания, 
деца, необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от 
училище, както и семействата на тези деца; 

√ Център за социална интеграция и рехабилитация за деца и лица с увреждания 
Услугите на Центъра са фокусирани върху потребностите на следните целеви групи: 

деца и възрастни с физически увреждания, деца и възрастни с интелектуална 
недостатъчност, деца и възрастни с комбинирани нарушения, деца и лица с различни видове 
увреждания, емоционално-поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в 
развитието. Център за социална рехабилитация и интеграция предоставя комплекс от 
социални услуги, свързани с извършване на разнообразни консултативни, терапевтични и 
рехабилитационни дейности, психологична терапия, обучение и ориентиране, изготвяне и 
осъществяване на индивидуални програми за социално включване. 

2.2. Ученици със специални образователни потребности (СОП) – Особеностите на 
групата деца и ученици със СОП по различни показатели са както следва (по данни за 
началото на учебната 2016 – 2017 г.): 
  

Училищата и детските градини прилагат механизми за социална интеграция на 
ученици и деца със специални образователни потребности/СОП/. За учебната 2016/2017 г. на 
ресурсно подпомагане в училищата са 21 ученици, а в детските градини - 0 деца със СОП. 
 

2.2.1. Разпределени по училища: 
 

община населено място училище/детска градина брой деца/ ученици 
със СОП

Белене гр.Белене СУ“Димчо Дебелянов“ 11 
Белене гр.Белене ОУ „Васил Левски“ 10 
- - - - 

 
Процентът ученици със СОП в училищата е 3,2 %, а детските градини 0%. Общият 

брой на деца и ученици със СОП в общината е 2,31%. Това е .........% спрямо общия брой 
ученици в областта в началото на учебната година. 

Най- голям е броят на учениците със СОП в СУ „Димчо Дебелянов“, а на децата в 
детските градини – 0% 
 

2.2.2. Разпределение по населени места (местоживеене) и ежедневно пътуване да 
училище/ детска градина: 

 
община, населено място,  училище населено място брой деца/ ученици 

със СОП
бр. ежедневно 
пътуващи
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ОУ „Васил Левски“, гр.Белене с.Деков 2 2 
ОУ „Васил Левски“, гр.Белене с.Петокладенци 1 0 
СУ „Димчо Дебелянов“, гр.Белене - 0 0 

 
Пътуващите ежедневно ученици със СОП представляват 14,3 % от общия брой 

ученици със СОП. 
 
2.2.3. Разпределение по класове  
 
Брой ученици със СОП в начален е прогимназиален етап: 
 

община, 
населено място,  
училище 

подгот. 
група 

І клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас V клас VІ клас VІІ 
клас 

VІІІ 
клас 

СУ „Димчо 
Дебелянов“, 
гр.Белене, 
Община 
Белене 

0 1 1 2 1 1 0 3 0 

ОУ „Васил 
Левски“, 
гр.Белене, 
Община 
Белене 

0 0 0 0 0 3 2 3 2 

          
 
Брой ученици със СОП в гимназиален етап: 

 
община, населено място,  училище ІХ клас Х клас ХІ клас ХІІ клас 
СУ „Димчо Дебелянов“, 
гр.Белене, Община Белене

1 0 0 1 

     
 

Брой ученици със СОП включени в професионално образование 
 

община, населено място,  училище бр. ученици
ПГЯЕ „М.С.Кюри“, гр.Белене, 
Община Белене 

0 

 0 
 0 

 
Брой ученици със СОП по групи в детските градини (за смесените групи децата 

се вписват към групата, към която принадлежат според възрастта си): 
 

община, населено място,  
детска градина 

І група ІІ група ІІІ група ІV група 

ДГ „Мечта“, гр.Белене, 
Община Белене 

0 0 0 0 

ДГ „Знаме на мира“, 
гр.Белене, Община Белене 

0 0 0 0 

ДГ „Бодра смяна“, 0 0 0 0 
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гр.Белене, Община Белене 
 

2.2.4. Разпределение по пол 
 

община, населено 
място,  училище  

бр. момичета от 
децата и 
учениците със 
СОП в детска 
градина 

бр. момичета от 
децата и учениците 
със СОП в начален 
и прогимназиален 
етап

бр. момичета от 
децата и учениците 
със СОП в 
гимназиален етап 

бр. момичета от 
децата и учениците 
със СОП в  
професионално 
училище 

СУ „Димчо 
Дебелянов“, 
гр.Белене, 
Община Белене 

0 6 1 0 

ОУ „Васил 
Левски“, 
гр.Белене, 
Община Белене 

0 4 0 0 

ПГЯЕ 
„М.С.Кюри“, 
гр.Белене, 
Община Белене 

0 0 0 0 

 
 

община, населено 
място,  училище  

бр. момчета от 
децата и 
учениците със 
СОП в детска 
градина 

бр. момчета от децата 
и учениците със СОП 
в начален и 
прогимназиален етап 

бр. момчета от 
децата и учениците 
със СОП в 
гимназиален етап 

бр. момчета от 
децата и учениците 
със СОП в  
професионално 
училище 

СУ „Димчо 
Дебелянов“, 
гр.Белене, 
Община Белене 

0 6 1 0 

ОУ „Васил 
Левски“, 
гр.Белене, 
Община Белене 

0 4 0 0 

ПГЯЕ 
„М.С.Кюри“, 
гр.Белене, 
Община Белене 

0 0 0 0 

 
2.2.5. Разпределение по отношение покриване на държавните образователни 

стандарти за учебно съдържание: 
 
 

община, населено 
място,  училище 

напълно покриват ДОС и 
имат количествени оценки по 

всички предмети

не напълно покриват 
ДОС 

НЕ покриват ДОС

СУ „Димчо 
Дебелянов“, 
гр.Белене, Община 
Белене 

0 0 11 



17 
 

ОУ „Васил 
Левски“, гр.Белене, 
Община Белене 

2 4 4 

ПГЯЕ 
„М.С.Кюри“, 
гр.Белене, 
Община Белене 

0 0 0 

 9,52 % от общия бр. 19 % от общия бр. 71,4% от общия бр. 
 

2.2.6. Ученици с множество и тежки увреждания, които правят интегрираното 
обучение неефективно 
 

община, населено място,  училище бр. ученици с тежки и 
множество увреждания

от тях: бр. ученици, 
които НЕ се обучават

СУ „Димчо Дебелянов“, 
гр.Белене, Община Белене 

0 0 

ОУ „Васил Левски“, гр.Белене, 
Община Белене

0 0 

ПГЯЕ „М.С.Кюри“, гр.Белене, 
Община Белене 

0 0 

 
2.3. Как досега е било организирано обучението на ученици със СОП, проблеми 

(необхващане, отпадане, неефективно интегриране и посрещане на нуждите им, 
необучени учители, липса на специалисти и др.) И двете общински училища 
разполагат с по 1 ресурсен учител, назначени и обучени от Ресурсен център –Плевен. 
 

2.4. Организация на здравното обслужване за децата и учениците- във всички 
училища и детски градини на Община Белене има изградени здрани кабинети по 
Наредба №3 на Министерство на здравеопазването, които се обслужват от 
медицински специалисти. 
 
 

2.5. Материалните условия в институциите по отношение на обучението на 
ученици със СОП- в СУ „Димчо Дебелянов“, гр.Белене и ОУ „Васил Левски“, 
гр.Белене има по 1 ресурсен кабинет с необходимото оборудване за работа на 
ресурсните учители с децата със СОП. 
 
 

2.6. Общ брой на деца в общината по населени места и по години: (цялостна 
бройка включваща и децата със СОП) 
  
община, населено място,  училище 0 до 2 г. 3 до 6 г. 7 до 9 г. 10 до 14 г. 15 до 19 г.
СУ „Димчо Дебелянов“, 
гр.Белене, Община Белене 

0 0 5 4 2 

ОУ „Васил Левски“, гр.Белене, 
Община Белене 

0 0 0 9 1 

ПГЯЕ „М.С.Кюри“, гр.Белене, 
Община Белене 

0 0 0 0 0 

 



18 
 

 
 
Цели 

 
1. Стимулиране на развитието на образователния процес, насочено към 

подобряване на знанията, уменията и възможностите за реализация. 
2. Създаване на подкрепяща среда и вграждане на учениците със СОП в средата на 

техните връстници, защитавайки личното достойнство, правата и индивидуалността на 
всеки ученик със СОП. 
 

Основните насоки в работата  с всеки ученик със СОП се състои в: 
 Изучаване индивидуалните особености на ученика: степен на увреждане, характер, 

интереси, навици, насоченост, мотиви и др.; 
 Проучване близкото социално обкръжение ( близки, приятели) и отношението на 

ученика към тях; 
 Непрекъснато изискване и получаване на информация за поведението на ученика в 

училище, дейностите, които реализира в класа и резултатността от тях; 
 Стимулиране развитието на силните страни на ученика, чрез разработването на 

подходящи стратегии за работа; 
 Изучаване на основните дейности и занимания в къщи. 
Задачи за учениците със СОП: 
 Да участват като равноправен член във всички прояви, организирани от училището и 

класа; 
 Да научат правилата на общуване и поведение, изискващи се от всеки ученик; 
 Овладяване на заложения в тематичното разпределение материал по БЕЛ и 

математика ( съобразно възможностите и способностите); 
 Обогатяване житейския и познавателен опит, съобразявайки се с възрастовите 

особености и образователните им потребности. 

 
Дейности за постигане на целите 
 

В Община Белене са разкрити 2(два) ресурсни кабинета, съответно в СУ „Димчо 
Дебелянов“, гр.Белене и ОУ „Васил Левски“, гр.Белене. 

Дейност на ресурсните учители: 
 √ извършване оценка на образователните потребности на децата със СОП и разработване 

на подходяща стратегия за работа в съответствие с вида и степента на увреждане; 
стимулиране развитието на силните страни на децата, осъществявайки  ранно педагогическо 
въздействие, чрез подпомагане обучението и възпитанието; 

√ Изграждане на положителни нагласи за провеждане на приобщаващо образование 
(семействата на децата и учениците да бъдат въвличани като партньори при обсъждане на 
различните аспекти на училищния живот(проучване на близкото социално обкръжение- 
близки, приятели и отношението на детето към тях; изучаване на основните дейности и 
занимания в свободното време извън учебното заведение; участие на родителите в 
родителски срещи; провеждане на консултации); 

√ Изграждане на положителни нагласи за провеждане на приобщаващо образование 
(семействата на децата и учениците да бъдат въвличани като партньори при обсъждане на 
различните аспекти на училищния живот(запознаване на родителите с принципите на 
интегрираното обучение;  съдействие на семейството за разширяване социалните контакти 
на детето, снабдяване на родителите със специална литература); 
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√ Осъществяване на въвеждаща и периодична квалификация на педагогическите кадри за 
работа с деца и ученици със СОП  в общообразователна среда(методически сбирки и 
тренинги на теми, свързани с интегрираното обучение); 

√ Организиране и провеждане на подходящи форми за представяне на добри практики на 
интегрирано обучение(презентации). 
 
  Осигуряване на специалисти: Обучение на педагогическите специалисти чрез 
организиране на семинари, обучения и квалификационни курсове на учителите от масовото 
училище за работа с ученици със СОП - участие в обучения на местно, регионално и 
национално ниво. 

Дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение 
реализира и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни. Създадена е практика Местната комисия да работи в тясно сътрудничество с 
ръководствата и педагогическия състав на училищата от община Белене с оглед ранно 
предотвратяване на девиантно поведение сред подрастващите. Основно работата в 
училищата се осъществява от обществените възпитатели към Комисията. За всяко от 3-те 
училища са определени конкретни обществени възпитатели, които поддържат близък 
контакт с определен от ръководството представител на училището (обикновено това е 
педагогическият съветник или председателят на Училищната комисия за превенция на 
противообществените прояви) и набира информация за ученици с девиантно и/или агресивно 
поведение и проблеми с общуването, социално занемарени деца, деца предразположени към 
противообществени прояви, деца живеещи в рискова среда. Общественият възпитател още 
съдейства за корекция на асоциално / рисково поведение, работи с деца, които са в рискова 
семейна или приятелска среда или са застрашени от отпадане от училище, оказва при нужда 
социална или възпитателна подкрепа. 

 

Дейности за изява на децата и учениците: Установена практика е провеждането на 
срещи-обучения с младите хора, стимулирането на участието им в управлението и 
предлагането на идеи за по-добра работа на училищата, детския комплекс и НПО.  С цел 
изява на учениците и децата се организират ученически игри, спортни, културни и др. 
мероприятия. 

ИЗВОДИ 
 

1. Демографското развитие на гр.Белене и населените места на общината са 
предизвикателства, на които системата на общинското образование трябва да отговори. 

2. Намалява общия брой на децата и учениците. 
3. Засилени са обществените очаквания към системата за предоставяне на качествено 

образование, съобразено с потребностите на социално-икономическата и културна среда. 
4. Модернизирането и развитието на системата на общинското образование не може 

да бъде осигурено единствено с ресурсите от държавния бюджет за държавно делегирана 
дейност „Образование“. Необходимо е да се развият оптимално възможностите на публично-
частните партньорства в областта на образованието и максимално да се използват 
възможностите за проектно финансиране на образователни дейности в общината. 

5. Гарантирането на равен достъп до качествено образование не означава наличие на 
училище във всяко населено място, а задължение да се осигури възможност децата да 
посещават училище със съвременна материално-техническа база и да се обучават в 
конкурентна среда, в т.ч. да се провежда интегрирано обучение на децата от различните 
етнически групи. Това е тясно свързано с процеса на оптимизация на училищната 
инфраструктура; 

6. Дворовете на учебните и детските заведения не се охраняват, с изключение на СУ 
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„Димчо Дебелянов“, гр.Белене. Оградите на някои от тях са ниски и позволяват достъп по 
всяко време на външни лица, които унищожават растителността и рушат уредите и 
съоръженията в тях. 

7. Персоналът, работещ в учебните и детски заведения притежава необходимия опит 
и квалификация, но в по-голямата си част е на възраст над 45 години. 

8. По отношение членството в Европейския съюз: нарастват изикванията към 
образованието; повишава се необходимостта от гражданско участие; повишават се 
възможностите за участие в европейски и национални програми. 

9. Ниска степен на взаимодействие с бизнеса, относно осигуряване на реални 
работни места, изнесени практики в професионалното обучение. Необходимо е въвеждането 
на средно образование по професии, които са свързани с потребностите от човешки ресурси 
на местния бизнес и достатъчно атрактивни, за да задържат младите хора в община Белене. 

 
 

Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в закона 
отваря пътя за трансформация на образователната среда и за организиране на всички нейни 
елементи, обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат на 
приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки. Подкрепата извежда 
на преден план динамичният аспект на обучителните отношения между ученика и учителя и 
отношенията между учениците, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, 
при който всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на индивидуалния 
потенциал и приобщаване. Успехът на този процес минава през преместване центъра на 
приобщаващото образование в детската градина и в училище, през овластяване на 
образователните институции и на тяхното лидерство, през превръщането на детската градина 
и училището в общност от професионалисти, които имат и знанията и уменията как да бъдат 
полезни на децата, които работят в отношения на доверие, в екип, с участието на родителите 
и най-вече - с участието на самите деца. 
 
 

01 ноември 2016 г. 
гр.Белене 


