
  
  

  

 
  

  

  



I. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/2023 година  

  

Приоритети на национално ниво за учебната 2022/2023 година  

1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социализация, 

качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст.   

2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. 

Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик.   

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на деца със 

специални образователни потребности.  

4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на 

междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на обучение от разстояние в електронна среда.  

5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за 

развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо 

оценяване на учениците, с акцент български език и литература, математика и профилирана подготовка.   

6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални 

компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа.   

7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа.  

Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).  

8.Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно 

включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна среда.  

  

Основни приоритети в дейността на РЦПППО – област Ловеч съгласно регионалните приоритети и спецификата 

на институцията    

1. Организация и методическа подкрепа при оказването на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.  

2. Кариерно консултиране и ориентиране на ученици със специални образователни потребности.  

3. Повишаване на информираността на педагогическата общност и обществеността за приобщаващото образование.  

  



  

  

  

II. Дейности за реализиране на националните, регионалните и институционалните  приоритети:  

  

  

№  Дейност  по:   Срок  Индикатори за изпълнение  Отговорник   Забележка  

Мерна единица (брой, 

процент  

Базова стой- ност  Целева стойност      

  

 

 

1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна  
 

 

  

социализация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст.  
 

  

1.1  Консултации  на  

педагогически 

специалисти и 

родители за  ранно 

идентифициране 

 на  

обучителните 

затруднения у деца 

в предучилищна 

възраст.  

Септември  

2022-юни  

2023 г.  

Брой консултации  15  15   Специални педагози    



1.2  Консултиране  и  

методическа 

 подкрепа  на 

директори, членове 

на ЕПЛР  и родители 

в ДГ относно 

 отлагане 

постъпването  в 

 първи клас.  

Април  2023г.   Брой консултации  8  10  Ресурсни учители,  

психолози, логопеди  

  

1.3.   Ранно 

идентифициране на 

обучителните 

затруднения с цел 

превенция на 

напускане на 

образователната 

система.  

Съдействие  на  

Септември 2022г.  

октомври  2022 г. 

юни 2023 г.  

Брой  оценени  

ученици  

           15                20  РЕПЛРДУСОП,  

Ресурсни учители,  

психолози, логопеди  

  

 

 общообразователните учители в 

учебните заведения при ранно 

идентифициране на случаи на 

обучителни затруднения.  

      

1.4  Разработване на  планове за 

подкрепа и индивидуални 

учебни програми за учениците, 

срещащи затруднения с 

покриване на ДОС за учебната 

година.  

Октомври   

2022 г.  

процент  60%  100%  Ресурсни учители,  

психолози, логопеди   

  



1.5.  Meждуинституционално  

взаимодействие с образователни 

и социални институции /ЦОП, 

дневни центрове, ЦСРИ и др./, с 

цел грижа за всяко дете в 

задължителна предучилищна 

възраст.  

Юни  2023  Работни срещи  0  1  Ресурсни специалисти    

1.5  Изработване на годишен 

дидактичен календар с 

дейностите на РЦПППО.  

  

Декември  

2022 г.  

Продукт    За всички учебни 

заведения  

Ресурсни учители, 

логопед, психолози  

  

    

2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система.  
 

 

 Междуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на   

  

всяко дете и ученик.  
 

  

2.1   Оценка  на  

индивидуалните потребности и 

насочване  

Целогодишно  Брой оценки и 

насочвания  

неприложимо  неприложимо  Специални педагози и  

мобилни групи  

  

 

 на деца със специални 

образователни  

потребности, които 

досега не са били 

обхванати от 

образователната 

система.  

     към  

РЕПЛРДУСОП  

 



2.2  Активно включване на 

децата и учениците в 

дейностите на групите в  

ДГ и  класа училището.  

Септември  

2022 г. 

юни 2023 

г.  

Процент 

обхванати деца и 

ученици  

50%   90%  Ресурсни  

учители, 

психолози и 

логопеди  

  

2.3  Осигуряване на учебни 

материали за деца 

ученици със специа 

образователни 

потребности 

затруднения усвояването 

българския език.  

и 

лни  

със 

в 

на  

Октомври  

2022г.  

Брой помагала   0  неприложимо  Директор    

2.4  Подпомагане на 

кариерното ориентиране 

и консултиране на 

ученици със специални  

образователни 

потребности.    

Мотивиране  за 

продължаване  на 

образованието  и 

придобиване  на 

квалификация – срещи с 

родители.  

През учебната 

2022/2023 г.  

Брой срещи   0  20  Специални 

педагози  

  

2.5.  Споделяне на електронни 

ресурси на  

През учебната 

2022/2023г.  

Брой електронни 

ресурси  

 -  неприложимо  Ресурсни 

учители,  

  

 



 сайта на РЦПППО и в 

групата на ресурсните 

специалисти на страницата 
ни във  

Фейсбук.  

    логопеди,  

психолози  

 

2.6  Поддържане на регистър с 

информация за децата/ 

учениците  със СОП и 

ресурсните специалисти 

осигуряващи 

допълнителна подкрепа  

в областта   

Октомври  

2022 - Февруари  

2023  

Брой електронни ресурси  -  -  Събина Христова Ив. 

Маринова  

  

    

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на търсещи или получили международна закрила и на 
 

  

  

деца със специални образователни потребности. 
 

  

3.1.  Запознаване  с традициите,  

бита и особеностите на 

различните етноси в  

областта   

Януари - юни 2023  Празник  0  8  Директор и  Ресурсни 

учители  

  

3.2.  Мероприятия, 

популяризиращи дейността 

на РЦПППО и повишаване 

 на информираността 

 за  

децата и учениците със  

специални образователни 

потребности.  

Целогодишно  Брой дейности  0  5  Ресурсни учители, 

логопед, психолози  

  



3.3.  Организиране на 

мероприятия с цел 

превенция на агресията и 

тормоза в училище-  

Февруари   

2023 /последната сряда/  

Брой инициативи  неприложимо  неприложимо  Ресурсни учители, 

логопед, психолози  

  

 

 отбелязване на деня на 

розовата фланелка   

      

3.4   Съвместни дейности и 

кампании с РБ „Проф. Б. 

Цонев“,  гр. 

 Ловеч  и Център 

 за  работа 

 с доброволци 

 към регионалната 

библиотека.  

Декември  

2022 г. 

юни 2023 

г.  

Брой дейности  4   6  Директор,  

ресурсни 

учители,  

психолози и 

логопеди  

  

3.5  Изготвяне  на  

видеоматериали   

 за  приобщаване на 

деца и ученици  със 

специални образователни 

потребности в училищна 

среда  и  развитие 

 на социални 

умения.  

Изработване на 

видеофилм за дейността 

на РЦПППО – област  

Ловеч  

Декември  

2022г. юни 

2023 г.  

брой  0  3  Директор,  

ресурсни 

учители,  

психолози и 

логопеди  

  



3.6  Включване в кампания 

организирана от Спешъл 

Олимпикс в  общините 

 Ловеч, Угърчин, 

 Луковит,  

Летница.  

Септември  

2022 г.  

Брой 

инициативи  

0  7  Ресурсни 

учители,  

логопеди, 

психолози  

  

3.7  Организиране  на  

Спортен празник „Мама, 

татко и аз – заедно“ и 

включване  в атлетическо 

състезание  

Май, 2023 г.  Брой 

инициативи  

0  2  Борис Борисов  

Красимира  

Петрова  

  

  

 

 ,,Веселин Даскалов“ в гр. 

Луковит.  

      

3.8  Отбелязване на 120 г. от 

рождението на Ангел 

Каралийчев съвместно с 

РБ „Проф. Б. Цонев“ – 

гр. Ловеч.  

 ноември 2022г.  Брой инициативи  0  18  Ресурсни учители,  

логопеди, психолози  

  

3.9  Включване в ежегоден 

фестивал и базар на 

народните обичаи и 

традиции с 

деца/ученици със 

специални  

образователни 

потребности от ДГ и 

училища  

май 2023г.  Брой инициативи  0  1  Пед.специалисти    



3.1 

0  

 Кампании за дните на 

хората с увреждания.  

Октомври  

2022г. Декември  

2022г.   

Март 2023г.  

Април 2023г.  

Брой кампании  0  4  Ресурсни учители  

Психолози  

Логопеди   

  

3.11  Инициатива  

„Приобщаващ клас“ във 

връзка с 

международния ден на 

толерантността.  

Ноемви  2022г.  Брой участия  0  1  Ресурсни учители,   

психолози. логопеди  

  

    

4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на  
 

 

 педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на   

 учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено   

  

обучение и в условията на обучение от разстояние в електронна среда. 
 

  

4.1.  Използване на 

приложения и 

инструменти за работа с  

Октомври  2023г.  Брой работни срещи  0  1  Нора Дончева  

Красимира Петрова  

  

 

 деца  и  ученици 

 със специални 

образователни 

потребности– 

обучителен модул.  

    Йорданка Нешева   



4.2.  Участие на специалните 

педагози от РЦПППО – 

Ловеч в работна среща за 

използване на 

допълнителна и  

алтернативна  

комуникация при 

подкрепа за личностно 

развитие при обучение в 

детските градини и 

общообразователните 

училища и при обучение 

от разстояние в 

електронна среда.  

През учебната 

2022/2023 г.  

Бр. обучения  0  2  Директор,  

Събина Христова  

Албена  Романова  

  

4.3.  Работна среща за 

оказване на методическа 

подкрепа  на 

ръководствата и  

педагогическите 

специалисти, назначени 

в  общообразователните  

училища.   

Януари – 

април 2023г.  

Брой 

педагогически 

специалисти  

0  20  Директор,  

РЕПЛРДУСОП  

  

4.4  Разработване  и 

публикуване на учебни 

ресурси за деца и 

ученици със специални 

образователни  

 потребности  в  

целогодишно  Брой учебни 

материали  

0  3  Ралица  

Михайлова  

Нора Дончева   

Марина Ангелова  

  

 



 образователна 

платформа 

 „Подкреп

и  

ме“   

      

4.5   Актуализация  и 

публикуване в   

платформи, 

сайт  на 

РЦПППО 

иновативни 

практики в 

областта на 

приобщаващото 

образование.  

През учебната 

2022/2023г.  

Брой 

публикувани 

материали  

24  10  Ресурсни 

учители,  

логопеди, 

психолози  

  

    

5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите  
 

 

 

специалисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на  
 

 активното учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент български език и литература, математика и профилирана   

  

подготовка.  
 

  

5.1  Споделяне на 

електронни 

ресурси на 

сайта на 

РЦПППО и 

групата на 

ресурсните 

специалисти   

целогодишно  -  0  1  Ресурсни 

специалисти   

  



5.2  Осигуряване на 

лаптопи и  

графични 

таблети на 

педагогическите 

специалисти.  

През учебната 

2022/2023  

  0  26  Директор    

5.3  Работна среща 

на тема:  

 „Повишаване  на   

уменията за 

работа на 

ресурсните 

специалисти с 

електронни 

дневници“   

Октомври  

2022г.  

Брой работни 

срещи  

0  1   Директор    

5.4.  Супервизия на 

специалистите 

от мобилните 

групи от 

РЕПЛРДУСОП  

юни 2023г.  Брой 

супервизии  

1  2  Ст.  

Петковски   

Р. 

Михайлова  

Р. Маринова  

  

  

 

    

6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

професионални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход 
 

  

  

и иновативни методи на работа.    

6.1.  „Дизайн на урока с 
интегриране на  

технологии“- 1 

кредит  Дидикта 

Консулт  

  

2022 г.  

  

Брой участници    26  Директор    



6.2.  Методическа 

подкрепа на 

педагогическите 

специалисти от 

област Ловеч.  

Септември 

2022г. 

юни 

2023г.  

 Брой  подадени  

заявки   

30%  50%  РЕПЛРДУСОП, специални 

педагози  

  

6.3  Специфични форми 

на работа при 

ученици със слухови 

нарушения в 

общообразователните  

учебни заведения  

  

Юни  

2023  

Брой участници    26  Директор    

6.4  Работа  с 

 електронен 

дневник  

Октомври 

2022  

Брой участници    26  Директор    

6.5  Тренинг на тема: 

„Успешни 

комуникации  

и работа в екип“   

Областна 

администрация  

Септември 

2022г.  

Брой   0  21  Моника Дончева  директор    

Ст. Петковски  

Р. Михайлова Н.  Дончева  

Р  Маринова  

  

  7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. 

Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение).  

7.1  Провеждане на 

областни работни 

работни срещи на 

логопеди и 

психолози  

Март/април  

2023 г.  

Брой инициативи  0  2  Директор логопеди и психолози 

от  

  

 



 с участие на обучители от 
професионалната  

общност;   

Организиране на ден на 

отворените врати по 

повод Деня на логопеда и 

психолога;  

Изработване на брошура 

и  ел. списание в помощ 

на  специалистите 

работещи  в 

 учебните 

заведения.  

    РЦПППО   

7.2  Работна среща за 

изграждане на 

професионална учеща се 

общност от ресурсни 

учители и други 

специалисти в РЦПППО.  

През учебната 

2022/2023 г.  

Брой работни 

срещи  

0  2  Директор    

7.3.  Изготвяне на материали   

за професионална 

насоченост и 

ориентиране към 

професия  и провеждане 

на срещи с 

РЕПЛРДУСОП в 

училищата, в които ще се 

извършва прием.  

Април 2023 г.  Брой  0  4  РЕПЛРДУСОП    



7.4   Консултиране  на 

екипите за подкрепа по 

места  за  процеса 

 на насочване.   

Април 2023г.  Процент 

консултирани  

 50%   100%  РЕПЛРДУСОП,   

ресурсни 

учители, 

психолози  

  

7.5  Консултиране  на  Април 2023г.  Процент  60%  100%  РЕПЛРДУСОП,    

 

 родители и ученици със 

специални  

образователни  

потребности  за 

продължаване  на 

обучението им след VII и 

X клас в профили и 

специалности  от 

професии.  

 консултации    ресурсни учители, 

психолози  

 

7.6  Организиране на кръгла 

маса съвместно с РУО, 

детски градини и 

училища по въпросите на 

приобщаващото 

образование на тема: 

„Предизвикателствата 

пред  приобщаващото 

образование“.  

  

март  2023г.  

  

Брой срещи    1  Директор  

РЦПППО - 

специалисти  

  

  8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и 

диалог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност и при обучението от разстояние в електронна 

среда.  



8.1  Периодични  работни 

срещи с родители „Ден за 

мен“.  

През учебната  

година  

Брой работни 

срещи  

0  8  Ресурсни  

учители,  

логопеди, 

психолози  

  

8.2  Провеждане на тренинги 

консултации с родители 

относно затруднения при 

адаптация на обучението 

на децата им – по 

утвърден график за 

общини Ловеч, Летница,  

През учебната 

2022/2023г.  

Брой 

консултации  

  8  Регионален екип 

за подкрепа за 

личностно  

развитие на деца  

и ученици със  

СОП  

  

 Тетевен,  Априлци,  

Луковит  

      

8.3  Осигуряване на 

техническа подкрепа и 

консултиране на 

родители за използване 

на електронни 

устройства.  

През учебната 

2022/2023г.  

Брой 

консултации  

0  2  Ресурсни  

учители,  

психолози, 

логопеди  

  

8.4  Осигуряване на таблети с 

цел използване на 

допълваща алтернативна 

комуникация.  

Септември 

2022  

Брой срещи  0  3  Ресурсни  

учители,  

психолози, 

логопеди  

  



8.5   Организиране на 

отворени врати в 

РЦПППО и ДГ и  

общообразователни  

училища  за 

информиране на 

родители, учители и 

други специалисти за 

дейностите на РЦПППО 

и по въпросите на 

приобщаващото  

образование  в  

образователните 

институции.  

През учебната 

2022/2023  

година  

Брой кампании 

по общини  

0  8  Ресурсни 

учители, логопед, 

психолози  

  

  

9.  Изпълнение на националн ите програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година и изпълнение на 

проекти  

  

      

9.1.  Участие  по проекти на 

Еrasmus + или други   

През 

учебнат 

Брой участия  3  4  Директор, 

специални  

  

 проекти/програми 

съвместно с НПО.  

а  

2022/20 

23 г.  

   педагози   

9.2.  Участие в съвместен 

проект „Учим и се 

забавляваме заедно“ с 

Центъра за работа с  

доброволци  към   

Регионална библиотека 

„Проф. Б. Цонев“ – гр.   

През 

учебнат 

а  

2022/20 

23 г.  

      Директор, 

специални 

педагози  

  



Ловеч.  

9.3.  Участие в съвместен 

проект „На лов за приказки 

и знания“ с Центъра за 

работа с  

доброволци  към   

Регионална библиотека 

„Проф. Б. Цонев“ – гр.   

Ловеч.  

През 

учебнат 

а  

2022/20 

23 г.  

      Директор, 

специални 

педагози  

  

9.4.  Участие в  дейности по 

проект BG05M20P0013.018 

„Подкрепа за 

приобщаващото 

образование”.  

През 

учебнат 

а  

2022/20 

23 г.  

Брой дейности  0  1  Директор, 

ресурсни 

специалисти  

  

  

   10. ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА РЦПППО   

10.1.     Организация и методическа подкрепа при оказването на допълнителната подкрепа  

      

10.1.1. Провеждане на обучение 

на новоназначени 

специални педагози,  

Октомв 
ри  

2022г.  

Брой 

участници  

  

0  

  

4  

 РЕПЛРДУСОП, 

обучителен екип  

  



 назначени в РЦПППО – 

Ловеч.  

      

10.1.2  Изготвяне на програми за 

квалификация и 

провеждане на 

квалификационни форми 

с учителите от училища 

и детски градини, ЦСОП 

и ЦПЛР.  

Септем 

ври  

2022 - 
май  

2023г.  

Брой програми  3  4  Директор,    

РЕПЛРДУСОП,  

обучителен екип  

  

10.1.3. Методическа 

 подкрепа на 

 педагогическите  

специалисти от училища, 

детски градини, ЦСОП  и 

ЦПЛР.  

През 

учебнат 

а  

2022/20 

23г.  

Брой 

методически 

подкрепи  

  При заявена 

необходимост  

 РЕПЛРДУСОП, 

Директор  

  

10.1.4  Поддържане на база 

данни с ресурсни 

специалисти, помощник 

на учителя, деца и 

ученици със специални 

образователни 

потребности за областта.  

През 

учебнат 

а 2022/ 

2023г.  

Брой регистри  0  1  Директор Събина 

Христова 

психолог  

  

10.1.5  Провеждане на тренинг 

„Успешни техники за 

приобщаване в детската 

градина“ за учители от 

ДГ в общини Летница, 

Ловеч и Тетевен и  

Луковит.  

През 

учебнат 

а  

година  

Брой тренинги  0  4  Обучителен екип    

  

  



  

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 01/15.09.2022 г.  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

І. Програма за квалификационната дейност на образователната институция.   

ІІ. График за заседанията на Педагогическия съвет на специализираното обслужващо звено.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


