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А Н А Л И З  

На потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Джебел, област Кърджали 

I. Въведение 

Настоящият анализ на потребностите за личностно развитие на децата и 

учениците в община Джебел е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 

предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016 г., във връзка 

чл. 196, ал. 1, според който Областният управител организира разработването на 

Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците въз 

основа на анализ на потребностите от подкрепа, разработен от всяка община и приет от 

съответния общински съвет. 

Законът за предучилищното и училищното образование внася нов принцип в 

българското 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 и учениците, която се разделя 

на обща и допълнителна. 

Дейности от общата подкрепа за личностно развитие регламентирани в чл. 178, 

ал.1 на ЗПУО включват: 

- екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти; 

- допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон; 

- допълнителни модули за деца, които не владеят български език; 

- допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън 

редовните учебни часове; 

- консултации по учебни предмети; 

- кариерно ориентиране на учениците; 

- занимания по интереси; 

- 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 включва: 

- работа с дете и ученик по конкретен случай; 
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- 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 е насочена към деца и ученици 

със специални образователни потребности /СОП/, в риск, с изявени дарби, с хронични 

заболявания. 

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от страна на 

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

специализираните обслужващи звена. 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците (обща и допълнителна), 

която институциите (детски градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно 

развитие и специализираните обслужващи звена) в системата на предучилищното и 

училищното образование (СПУО) осигуряват, е неразделна част от самостоятелно 

разработени и прилагани цялостни политики, чиито основни принципи са: 

- изграждане на позитивен организационен климат, който да създава 

условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между 

всички участници в процеса на образование. 

- утвърждаване на позитивна дисциплина, която се свързва с 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. 

Съгласно чл. 176 от Закона за предучилищното и училищното образование на 

децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се 

предоставя подкрепа за личностно развитие, като се осигурява подходяща физическа, 

психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им. 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците на територията на 

община Джебел се осъществява от ЦОП, ЦПЛР ОДК и институциите в системата на 

предучилищното и училищно образование, в съответствие с индивидуалните 

образователни потребности на всяко дете и всеки ученик, чрез осигуряване на подходяща 

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

чрез осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи всяко дете и 

всеки ученик, повишаване на качеството на услугите и подобряване на достъпа до тях за 

всички деца и ученици. 
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В община Джебел не съществува Център за ресурсно подпомагане. 

Дейностите за подкрепа на личностното развитие се оптимизират в съответствие 

с разпоредбите на ЗПУО и налагат координираност между всички участници в 

образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво. 

II. Методология 

В съответствие с чл. 174, ал.1 от ЗПУО осигуряването на подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да се осъществява 

съвместно  с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални 

услуги. В процеса на събиране на  информация, необходима за изготвянето на Анализа, 

се включиха представители на всички заинтересовани страни от общината: общинска 

администрация, училища, детски градини, ЦОП, ДСП, ЦПЛР ОДК 

За разработване на този Анализ със Заповед №1471/23.10 2020 г. на кмета на 

община Джебел е създадена работна група, в чийто състав са включени представители 

на Общинска администрация и представител на Центъра за обществена подкрепа 

III. Анализ на групите в риск в община Джебел 

Деца отглеждани в семейства в риск това са деца, чиито родители имат трудности 

при отглеждането им. Факторите, които пораждат риск за семействата са от различно 

естество: социално-битови проблеми/липса на жилище, липса на постоянни доходи в 

семейството, многодетни семейства/, проблеми породени от липса на умения или 

невъзможност да изпълняват задълженията си като родители/непълнолетни родители, 

родители, които са живеели в институции, непълни семейства, разведени родители, 

родители с увреждания, родители, които са в чужбина/ и др. 

Деца с увреждания 

По данни на отдел „Закрила на детето“ към ДСП-Джебел, броят на децата с 

увреждания е 15. 

Независимо от направените промени през последните години по отношение на 

подпомагането и предоставянето на услуги на родители, които отглеждат дете с 

увреждане, направеният анализ показва, че все още основните затруднения на 

родителите са от финансово естество (осигуряване на лекарства, консумативи, лечение, 

рехабилитация). В същото време потребностите на децата с увреждания са свързани и с 

възможностите за включване и реализация. При всеки отделен случай, подходът за 

разрешаването е различен – водят се индивидуални разговори с ученика и родителите, 

разговори със специалистите за деца със СОП, с отдел „Закрила на детето”. Учениците 

със СОП в общината се насочват към Центъра за обществена подкрепа. Броят на 

желаещите да посещават ЦОП е голям. 

Деца в многодетни семейства 
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На територията на община Джебел по данни от отдел „Закрила на детето“ към 

ДСП-Джебел броят на децата в многодетни семейства е 62. 

Деца на самотни родители 

По данни от „Закрила на детето“ към ДСП-Джебел броят на децата на самотните 

родители е 122. Обикновено тези деца нямат достатъчно самочувствие, имат нужда от 

социална и финансова подкрепа, както и подкрепа от психолог. Децата и техните 

родители ползват услугите на Център за обществена подкрепа. 

Деца на непълнолетни майки 

По данни от ДСП-Джебел на територията на община Джебел няма деца, родени от 

непълнолетни майки  

Деца настанени при близки и роднини 

По данни на отдел „Закрила на детето“ при ДСП гр. Джебел при близки и роднини 

са настанени 5 деца. 

Деца с проблемно поведение 

В община Джебел се разпознават 14 деца с проблемно поведение. 

Като основни причини можем да посочим социалната среда, личният пример на 

родителите, възпитанието в семейството, незаинтересованост от страна на родителите, 

липсата на финансови средства. Тези деца имат потребност от индивидуално и фамилно 

консултиране от психолог, подкрепа за усвояване на правила, подкрепа при разрешаване 

на конфликти, педагогическа подкрепа. Необходим е и по-строг контрол от страна на 

родителите. Учителите и при нужда специалисти от ЦОП работят с тези ученици и 

техните родители. На деца с противообществени прояви се назначават обществени 

възпитатели от Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни. Идентифицират се интересите им и се насочват за участие в различни 

извънкласни дейности към ЦПЛР-ОДК. 

Деца в риск от отпадане от училище 

На територията на община Джебел няма деца отпаднали от училище или 

необхванати от образователните институции. От институциите отпадат само деца, които 

заминават  с родителите си за чужбина. 

Деца с изявени дарби 

Данни за деца и ученици с изявени дарби за учебната 2018/2019 г. 

Деца с постижения в областта на науката 15 

Деца с постижения в областта на спорта 50 

Деца с постижения в областта на изкуството 14 
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Ученици от община Джебел участват и печелят призови места в различни областни 

и национални олимпиади и конкурси. 

На състезание по БЕЛ, организирано от сдружението на учителите филолози 

„Любословие“, участие са взели 10 ученици, като един от тях е класирано за втори кръг. 

На областния математически турнир „Перперикон“ –гр. Кърджали участие са взели 28 

ученици, като един от тях е класирано на второ място. 

Първо място на ученик от община Джебел бе отредено на Коледното 

математическо състезание, проведено в гр. Кърджали. 

На Националната олимпиада „Знам и мога“ са класирани 4 ученици. 

Ученици от община Джебел взеха участие и в Областен конкурс за детска рисунка 

„Бъдещето през моите очи“. Специална награда от ЦПЛР ОДК-гр. Кърджали получи 

ученичка  от СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел 

Трима ученици участваха в Националното състезание „Млад фермер“, като един е 

класиран на национално ниво. 

Ученици от община Джебел активно участват в олимпиади по математика, 

английски език, история и химия. 

Учениците от общината активно участват и в спортни мероприятия и състезания, 

като постигат призови класирания в тях. 

Община Джебел няма регистър за деца с изявени дарби. 

IV. Предизвикателства 

Структура на образователната система в общината. 

Общинска мрежа от детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 

2018/2019 г. и 2019/2020 г.   

Предучилищно образование 

На територията на община Джебел функционират 4 детски градини, в които като 

институции от системата на предучилищното и училищното образование, се отглеждат, 

възпитават, социализират и обучават деца от 2- годишна възраст до постъпването им в I 

клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование в ЗПУО. 

Общинската мрежа от детски градини за учебната 2018/2019 г. включва две детски 

градини в града и две детски градини в селата Припек и Рогозче, като към ДГ „Песнопой“ 

в с. Припек е присъединена полудневна група в с. Устрен. 
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Детска градина 
Брой 

деца 

Брой деца 

със СОП 

Брой 

педагогически 

специалисти 

Брой 

непедагогически 

персонал 

ДГ „Щастливо детство“ гр. 

Джебел 
130 0 9 13 

ДГ „Изгрев“, гр. Джебел 67 1 7 6 

ДГ „Песнопой“, с. Припек 30 0 4 4 

ДГ „Рай“, с. Рогозче 12 0 2 2 

ПДГ с. Устрен присъединена 

към ДГ „Песнопой“, с. Припек 
6 0 1  

Общо 245 1 23 25 

Общинската мрежа от детски градини за учебната 2019/2020 г. включва две детски 

градини в града и две детски градини в селата Припек и Рогозче, като към ДГ „Рай“ в с. 

Рогозче е присъединена полудневна група в с. Устрен. 

Детска градина 
Брой 

деца 

Брой деца 

със СОП 

Брой 

педагогически 

специалисти 

Брой 

непедагогически 

персонал 

ДГ „Щастливо детство“ гр. 

Джебел 
120 0 9 13 

ДГ „Изгрев“, гр. Джебел 90 1 7 6 

ДГ „Песнопой“, с. Припек 24 0 4 4 

ДГ „Рай“, с. Рогозче 11 0 2 2 

ПДГ с. Устрен присъединена 

към ДГ „Рай“, с. Рогозче 
4 0 1  

Общо 249 1 23 25 

ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Изгрев“ и ДГ „Рай“ са включени в списъка на 

средищни детски градини, а ДГ „Песнопой“ в с. Припек е защитена детска градина. 

Децата от населените места до средищните детски градини се извозват с безплатен 

транспорт по два начина - чрез сключени договор за специализиран превоз и чрез превоз 

за собствена сметка с помощта на предоставените от МОН училищни автобуси. 

Броят на децата в детските градини за учебната 2018/2019 г. е 245, а за учебната 

2019/2020 г. е 249 
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В ДГ „Щастливо детство“ функционират 6 групи, две от които са яслени. За 

последните две години няма деца със специални образователни потребности /СОП/. 

В ДГ „Изгрев“ през учебната 2018/2019 г. функционират 3 групи. В началото на 

учебната 2019/2020 г. се открива още една група и броят им става 4, посещавани от 90 

деца. В детската градина през учебната 2018/2019 г. има едно дете със специални 

образователни потребности, с кого работи учител от Ресурсен център Кърджали. 

През учебната 2018/2019 г. към ДГ „Песнопой“, с. Припек, която е и защитена 

детска градина, се присъединява полудневна група в с. Устрен с 1 група, посещавана от 

6 деца. През учебната 2019/2020 г. детска градина с полудневна организация на учебния 

ден в с. Устрен е към ДГ „Рай“, с. Рогозче. Поради липса на деца считано от 01.09.2020 

г . ДГ с полудневна организация на учебния ден в с. Устрен е закрита. 

В ДГ „Рай“ с. Рогозче през учебната 2018/2019 г. функционира една група с 12 деца, 

а през учебната 2019/2020 г. броят на децата е 11. 

Основно, начално и средно образование 

През учебната 2018/2019 г. общинската образователна система обхваща 5 училища, 

от които: 2 основни ( в селата), 2 средни, като СУ „Паисий Хилендарски“ в с. Припек е 

държавно училище и 1 професионална гимназия. 

Училище 
Брой 

ученици 

Брой 

ученици 

със СОП 

Брой 

педагогически 

специалисти 

Брой 

непедагогически 

персонал 

СУ „Христо Ботев“, гр. Джебел 431 17 55 13 

СУ „Паисий Хилендарски“, с. 

Припек 
85 2 14 3,6 

ПГ „Руска Пеева“, гр. Джебел 82 0 10 6 

ОУ „Христо Смирненски“, с. 

Рогозче 
32 0 7 2 

ОУ „Васил Левски“, с. Устрен 17 1 7 2 

Общо: 647 20 93 26,6 

През учебната 2019/2020 г. общинската образователна система обхваща 5 училища, 

от които: 2 основни ( в селата), 2 средни, като СУ „Паисий Хилендарски“ в с. Припек е 

държавно училище и 1 професионална гимназия. 
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Училище 
Брой 

ученици 

Брой 

ученици 

със СОП 

Брой 

педагогически 

специалисти 

Брой 

непедагогически 

персонал 

СУ „Христо Ботев“, гр. Джебел 420 17 55 13 

СУ „Паисий Хилендарски“, с. 

Припек 
85 2 14 3,6 

ПГ „Руска Пеева“, гр. Джебел 73 0 10 6 

ОУ „Христо Смирненски“, с. 

Рогозче 
18 0 7 2 

ОУ „Васил Левски“, с. Устрен 16 1 7 2 

Общо: 612 20 93 26,6 

Общинските училища СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел, ОУ „Христо Смирненски“ и 

ОУ „Васил Левски“, с .Устрен  са включени в списъка на средищни училища  в Република 

България. Учениците до средищните училища се извозват с безплатен транспорт по два 

начина - чрез сключени договор за специализиран превоз и чрез превоз за собствена 

сметка с помощта на предоставените от МОН училищни автобуси. 

Обучението се извършва на едносменен режим. През учебната 2018/2019 г. няма 

отпаднали ученици от системата на училищното образование на територията на община 

Джебел. 

В СУ „Христо Ботев“, гр. Джебел през учебната 2018/2019 г. са утвърдени 19 

паралелки с общо 431 ученици. През учебната 2019/2020 г. броят на паралелките се 

запазва, които са 19, с брой на учениците 420. Броят на учениците със СОП е 17. В 

училището има назначен ресурсен учител и психолог. Училището е на целодневна 

организация на учебния ден. 

Броят на паралелките в ПГ „Руска Пеева“ през учебната 2018/2019 г. е 7, като 5 от 

тях са в дневна форма на обучение с 82 ученика, 2 от паралелките са в задочна форма на 

обучение с 59 ученици. През учебната 2019/2020 г. са утвърдени 5 паралелки в дневна 

форма на обучение и една в задочна форма на обучение с общо 99 ученици. 

В ОУ „Христо Смирненски“, с. Рогозче са утвърдени 4 паралелки, с постоянно 

намаляваща тенденция на броя на учениците през последните години. 

Училището в Рогозче е на целодневна организация на учебния ден. ОУ „Васил 

Левски“ с. Устрен също е на целодневна организация на учебния ден. Броят на 

паралелките през последните две години е 4. Тук се обучава и едно дете със СОП, с което 

работи учител от Ресурсния център в гр. Кърджали. 
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В тези две училища функционират основно слети и маломерни паралелки. Като 

този начин на организация на учебно-възпитателния процес се отразява на качеството на 

работа с учениците, занижават  се критериите при проверка на знанията, което води до 

ниски резултати при овладяване на необходимия учебен материал. 

Поради трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на задължително 

обучение, довела до липса на ученици за учебната 2018/2019 г. Основно училище 

„Христо Смирненски“ в с. Мишевско е закрито със Заповед №РД-14-105/27.09.2018 г. на 

Министъра на образованието и науката. 

На територията на община Джебел има и едно държавно училище в с. Припек. 

Училището е на целодневна организация на учебния ден, където се обучават и 2 деца със 

СОП. 

Обслужващи звена 

 На територията на община Джебел функционира едно обслужващо звено – Център 

за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс /ЦПЛР - ОДК/, който се 

намира в града. През учебната 2018/2019 г. в ЦПЛР ОДК гр. Джебел функционират 23 

постоянни групи и 10 временни. Посещавани от 324 деца и ученици. 

Центърът за подкрепа за личностно развитие осъществява държавната политика за 

осигуряване и предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на общинско ниво. Методиката на обучение е свързана с 

достойнството на детето и възпитанието му в дух на разбирателство, мир и толерантност. 

Цялостната дейност на институцията е ориентирана към децата и тяхното благополучие. 

До центъра имат достъп всички деца от 5 до 18 години, желаещи да творят и се изявяват 

в отделни области, да участват в концерти, състезания и конкурси. Формите са 

безплатни, което ги прави достъпни за всички деца. Учителите сами изготвят програмите 

си, съобразно специалността си и интересите на децата, като по този начин допълват и 

обогатяват знанията им в различни области. Те се опират на инициативата, творчеството, 

самостоятелността на решенията на учениците и изграждат отношенията си на основата 

на равноправието и сътрудничеството. 

2. Състояние на материалната база. Финансиране. 

Всички училища и детски градини на територията на община Джебел се помещават 

в сгради, публична общинска собственост, които отговарят на необходимите условия за 

осъществяване на образователен процес в съответствие с изискванията на държавния 

образователен стандарт за училищно и предучилищното образование. 

Сградите на детските градини са в относително добро състояние, като за 

поддържането им всяка година се осигуряват средства от бюджета на община Джебел и 

средствата от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание и обучение 

на децата през съответната година. 



10 
 

Отоплението в двете детски градини, намиращи се в град Джебел се осъществява 

чрез локални отоплителни инсталации на течно гориво, а детските градини в селата се 

отопляват на твърдо гориво. 

В дворовете на четирите детски градини има обособени кътове за игра. Някои от 

съоръженията в детските градини се нуждаят от подмяна. 

Обзавеждането в детските градини е добро. Дидактичната база се обновява 

ежегодно в рамките на възможното. Оборудвани са с учебно-технически средства в 

групите, с цел създаване на среда, близка до семейната, достъпна и естетически 

издържана, и провокираща детето за дейност. 

Детските градини в общината разполагат със самостоятелни кухненски блокове, 

където се приготвя храната. Менюто се изготвя от медицинските специалисти, а 

доставката на хранителни продукти е организирана чрез провеждане на обществена 

поръчка от община Джебел. Детските градини не са на делегирани бюджети. Бюджетът 

им се формира на база средства, осигурени от държавния бюджет за издръжка на 

дейностите по възпитание и обучение на децата, получени въз основа на броя на децата, 

броя на групите, вида и броя на образователната институция, стандарта за дете, стандарта 

за група, стандарта за образователна институция и регионален коефициент за 

съответната година за делегираните от държавата дейности през съответната година. 

Ежегодно по реда на ПМС № 129 от 2000 г., а към настоящия момент по 

Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на минимални 

диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо 

възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и учащи в институции в 

системата на предучилищното и училищното образование и във висшите училища (ДВ, 

бр. 26 от 2020 г.) се осигуряват и средства за подпомагане на физическото възпитание и 

спорта на децата и учениците 

Училищата на територията на община Джебел са на делегиран бюджет. 

Директорите им са второстепенни разпоредители с бюджет. Бюджетът им се формира на 

база средства, осигурени от държавния бюджет за издръжка на дейностите по възпитание 

и обучение на учениците, получени въз основа на броя на учениците, броя на 

паралелките, вида и броя на образователната институция, стандарта за ученик, стандарта 

за паралелка, стандарта за образователна институция и регионален коефициент за 

съответната година за делегираните от държавата дейности през съответната година. 

Отоплението в двете училища, които са в града се осъществява чрез локални 

отоплителни инсталации на течно гориво, а селските училища са на твърдо гориво. 

Основна причина за недостатъчни финансови и материални ресурси са 

делегираните бюджети на училищата. Това се дължи на постоянно намаляващия брой на 

децата и учениците. 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 
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между родителите, класните ръководители, преподавателите и училищното 

ръководство. 

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. 

Детските градини и училищата активно участват като бенефициенти или партньори 

в различни проекти, администрирани и финансирани от МОН и по Националните 

програми на МОН. 

Демографска картина и тенденции 

Демографският фактор има отношение към цялостното социално-икономическо и 

инфраструктурно развитие на общината. Демографската криза, засегнала страната ни 

има своите проявления и върху броя на населението на община Джебел. Трайната 

тенденция на намаляване на неговия брой продължава. Съществено влияние оказват 

браковете, разводите, раждаемостта и смъртността, миграцията, полово-възрастовата, 

етническата, религиозната и образователна структура на населението. 

Те влияят на формирането на човешки ресурси в града, както количествено, така и 

в качествено отношение. 

По данни от отдел „ГРАО“ към ОбА – Джебел, населението на община Джебел към 

31.12.2018 г. по постоянен адрес е 30427, а по настоящ адрес е 9210. От тях момчета до 

19 години са 2924, а момичетата до 19 години 2774. 

V. Изводи 

Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците трябва да осигурява 

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

уменията им и за пълноценното им участие в общността на детската градина и на 

училището. Тя трябва да се предоставя в съответствие с индивидуалните образователни 

потребности на всяко дете и на всеки ученик и чрез включване на ресурси, насочени към 

премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за 

равноправен старт на децата и учениците в социалния живот и пълноценната им 

личностна реализация. 

Подкрепата извежда на преден план сътрудничеството и загрижеността между 

всички участници в процеса на приобщаващото образование, за да се превърне детската 

градина/училището в територия с позитивен психо-климат, в среда на взаимно доверие 

и емоционално благополучие за изява на всяка индивидуалност. 

Подкрепата е онази опора, която помага на човек да се придвижва напред. За да 

успее, детето трябва да е насърчавано, да опитва и изследва, да проверява, да не се 
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страхува да греши, а да се учи от грешките си. Учителите са в позиция на значими 

възрастни, които трябва да преведат децата към по-голямата общност, те стават 

партньори в откриването на интересите на децата. Ползата за личностното развитие ще 

дойде от онези учители, които имат способността да предадат на децата вълнението си 

за знанието в света, за човешките изобретения и културата. 

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Джебел се основава на принципите и насоките на ЗПУО, 

приоритетите на МОН  и спецификата на учебните и детските заведения. 

 

Анализът на потребностите от подкрепа на личностното развитие на 

децата и учениците в община Джебел е приет с Решение 136 по Протокол 12 от 

проведено заседание на Общински съвет – Джебел на 26.11.2020 г. 


