
ЦПЛР - ЛОГОПЕДИЧЕН   ЦЕНТЪР   -

ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА

ОТЧЕТЕН  ДОКЛАД -АНАЛИЗ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪРА

през

I-я учебен  срок на учебната 

2019/2020г.



СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА

 Нормативна уредба – изменения и допълнения

 Структура на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

 Мисия на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

 Основни цели и задачи

 Дейности на ЦПЛР-ЛЦ-Варна по

функционални направления – анализ и

коментар

 Обобщение - заключение



МИСИЯ НА СТРУКТУРАТА, 

ФОРМУЛИРАНА В СТРАТЕГИЯТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА до 

2020г.

Обща подкрепа в 

образованието,обучението и възпитанието 

на децата и учениците с комуникативни 

нарушения чрез ранна превенция, 

навременна диагостика, корекция и 

рехабилитация на същите с цел постигане 

на пълноценно развитие на потенциала на 

всяко дете и ученик и неговата 

социализация.



ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕЗ 

ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД, ПРОИЗТИЧАЩИ 

ОТ МИСИЯТА НА ЦЕНТЪРА

 ОСНОВНА ЦЕЛ – осигуряване на качествена

логопедична подкрепа за оптимален брой деца и

ученици с КН в съответствие с индивидуалните

им потребности, разпоредбите на нормативните

документи и в рамките на утвърдения от ПРБ

Община Варна годишен бюджет

 ДРУГИ ЦЕЛИ – запазване и оптимизиране на

мрежата от логопедични кабинети,

информационно осигурявне, професионално

равитие на логопедите, адекватно прилагане на

норматичната уредба, спазване закона за

дискриминацията и др.



ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И 

ЧОВЕШКИ РЕСУРС

УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗАПОЧНА С:

 41 логопедични кабинета

 Управление: директор, зам.-директор на ЦПЛР-ЛЦ-

Варна и гл.счетоводител

 Длъжностно щатно разписание – 28 логопеди, един

директор , един зам.-директор по УД и един

гл.счетоводител

 Всички логопеди отговарят на изискванията на Наредба

№15 от 22.07.2019г за заемане на длъжността „логопед“

в системата на ПУО

 2/3 от логопедите са носители на ПКС

 44,6% от логопедите  на възраст м/у 50-59г.



ФИНАНСИРАНЕ

Като институция в системата на ПУО

финансирането се осъществява със

средства от държавния бюджет и

общинския бюджет

Бюджет 2020г. – 945 505лв.



ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ  В  

ДЕЙНОСТТА  НА ЦЕНТЪРА ЗА  

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ 

 Превенция на комуникативните нарушения;

 Диагностика на комуникативните нарушения;

 Корекционно-рехабилитационна дейност;

 Консултиране и реклама;

 Вътрешнонституционална
квалификация/ВИК/ и информационно
осигуряване;

 Мониторинг и контрол;

 Финансово управление и контрол



ПРЕВЕНЦИЯ  НА КОМУНИКАТИВНИТЕ 

НАРУШЕНИЯ

 Оценка на състоянието на речта на децата и

учениците от Община Варна – подобрена

организация, с предварителна заявка от

директорите на ДГ и ОУ

 Време – 17.09 – 21.09.2019г.

 Обхват – 5-6г. и ученици 1-ви – 3-ти клас

 Анализ на резултатите – Съвет на логопедите

– м.ноември 2019г.



ДИАГНОСТИКА НА КН

 Диагностиката на КН - документира се в

ел.информационна система на Центъра

 Адекватност на диагностичните процедури,,

интерпрерация и оценка на данните;

 Поставяне на логопедичната диагноза и избор

на концепция за индивидуална терапия

 Диференциална диагностика при сходни КН

 Индивидуален план за ЛТ – прогнозен,логичен



КОРЕКЦИОННО-РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Законова база:

 ЗПУО;

 Наредба за приобщаващото образование, обн.-ДВ,бр.89
от 11.11.2016г., изм.ДВ, бр.86 от 27.10.2017г.

 Наредба за нормиране и заплащане на труда
№4,обн.ДВ,бр.34 от 28.04.2017г./МЗНПР/,изм.ДВ,бр.7
от 24.01.2020г.

 Наредба за финансиране на институциите в
системата на ПУО,обн.-ДВ,бр,81 от 10.10.2017г.,
Приложение 7: Лог.к-ти: група/индивидуално от 1 до 5
деца

 Процедура за орг. и осъществяване на ЛТ - минимум
26 приети в лог.кабинет – спазва се



БРОЙ ПРЕГЛЕДАНИ В ЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА – I срок уч.2015/16, 

2016/17, 2017/18, 2018/19 и 2019/20 уч.г

1579

1523
1549

1450

1384

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



БРОЙ ОБУЧАВАНИ В ЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА- – I срок уч.2015/16, 2016/17 

, 2017/18, 2018/19 и 2019/20уч.г

737 773
877 916 958

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ВЪЗРАСТОВ ПРОФИЛ НА ОБУЧАВАНИТЕ

ПУВ 64,2%

НУВ 34,2%

V-XII 1,6%



ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ 

НАРУШЕНИЯ М/У ПРИЕТИЕ ЗА ЛТ – I срок уч.2019/20г.

ПОЛИОРФНА 
ДИСЛАЛИ 36,8%

37%

МОНОМОРФНА 
ДИСЛАЛИЯ
16,7% 17%

ДИСГРАФИЯ
3,3% 4%

ЗАЕКВАНЕ 2,9%
3%

ОНР 28,1% 28%

СНСУ 3,2% 3%

КН/болестни 
състояния

0,2% 0%

ЗАЕКВАНЕ С 
ДИСЛАЛИЯ

1,7% 2%
ЗАЕКВАНЕ 
/СНСУ 0,2%

0%
Д/Д

5,2% 5%

ЗАЕКВАНЕ/ОНР
0,9% 1%



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ С ПОЛИМОРФНА ДИСЛАЛИЯ – I срок 

уч.2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 и 2019/20 уч.г.

34%

33%

31,7%

35,8%

36,8%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ С МОНОМОРФНА ДИСЛАЛИЯ – I срок 

уч.2015/16, 2016/17, 2017/18 , 2018/19 и 2019/20г.

13,4%
14,2%

13,4%
14,7%

16,7%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ С ОБЩО НЕДОРАЗВИТИЕ НА РЕЧТА – I

срок уч.2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 I 2019/20г.

32%
31%

28,6% 28,7%
28,1%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ С 

ДИСГРАФИЯ – I срок уч.2015/16, 2016/17 ,2017/18, 

2018/19 и 2019/20г../от всички приети/

1,6%
2,0%

3,9%
3,7%

3,3%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ  СЪС 

СНСУ – I срок уч.2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 и 

2019/20г./от всички приети/

4%

6,3%
7,6%

3,1% 3,2%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ  С 

ДИСГРАФИЯ/ДИСЛЕКСИЯ – I срок уч.2015/16, 2016/17, 

2017/18, 2018/19г. и 2019/20/от всички приети/

6,8%

4,5%

7,1%
6,3%

5,2%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ЛТ С НАРУШЕНИЯ В 

ПИСМЕНАТА РЕЧ,  СЪОТНЕСЕН КЪМ БРОЯ НА ПРИЕТИ ОТ II – XIIкл.- I уч.срок на 

уч.2015/16, 2016/16, 2017/18г,  2018/19 и 2019/20г/172 уч. За 2019/20г/.

38% 35,9%
48,7%

73,8%
65,6%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ  СЪС 

ЗАЕКВАНЕ – I срок уч.2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 и 

2019/20г.

2,1% 2,0%

2,9%
2,7%

2,9%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ  СЪС 

ЗАЕКВАНЕ и ДИСЛАЛИЯ – I срок уч.2015/16, 2016/17 

и 2017/18, 2018/19 и 2019/20г./от всички приети/

3,1%
3,6%

3% 2,8%

1,9%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ  СЪС ЗАЕКВАНЕ и ОНР –

I срок уч.2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 и  2019/20г./от всички 

приети

0,5%

0,8%

0,6%

0,8%
0,9%

2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20



РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ

ПЪРВИ СРОК

12,2%

86,1%

1,7%7,5%

91,1%

1,4%

8,7%

91,2%

0,1%

КОРИГИРАНА РЕЧ ПОДОБРЕНА РЕЧ БЕЗ РЕЗУЛТАТА

2017/18 2018/19 2019/20



КОРЕКЦИОННО-РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ –

ОБОБЩЕНИЕ – ПЪРВИ СРОК на уч.2019/20г.

 Органнизирана и осъществявана съобразно нормативните документи,
действащи в системата на ПУО;

 Основни цели – постигнати

 Прегледани – 1384, обучавани – 958;

 Изписани – 115 деца и ученици

 Ученици на ресурсно подпомагане/споразумения с директори/ - 37
ученици

 Участие в родителски срещи - 90

 Консултации – 489

 През отчетния период не са постъпвали жалби или други сигнали;

 Начало втори срок – 846

 Незаписани начало втори срок - 179



ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГОПЕДИЧНА РАБОТА с УЧЕНИЦИ със 

СОП/на ресурсно подпомагане/

 7 структури са поискали логопед от центъра

за ученици на ресурсно подпомагане –

ОУ“В.Друмев“. СУ“П.Яворов“, ОУ“Й.Йовков“,

ОУ“Ч.Храбър“, ОУ“Д.Чинтулов“, ОУ-с.Тополи

 34 ученици със СОП са включени в ЛТ.

 Нормативна уредба:

- Наредба за приобщаващо образование;

- Наредба за нормиране и заплащане на труда

- Наредба за финансиране на институциите в

системата на ПУО



НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.

Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

Чл.120

 (2) За децата и учениците с краткосрочна допълнителна подкрепа

директорът може при необходимост да подаде заявление за осигуряване на

ресурсни учители и други педагогически специалисти от регионалния център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, от център за

подкрепа за личностно развитие, от Държавния логопедичен център, от

специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни

увреждания.

 (3) В срок до 14 дни от получаването на заявлението по ал. 2

директорите на регионалните центрове за подкрепа на процеса за

приобщаващото образование, Държавният логопедичен център, центровете

за подкрепа за личностно развитие и специалните училища за обучение и

подкрепа на ученици със сензорни увреждания осигуряват необходимите

учители и специалисти, а при невъзможност да ги осигурят съдействат на

директора на детската градина или училището за осигуряването им от друг



НАРЕДБА ЗА НОРМИРАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА
Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., 

бр.76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г, изм.ДВ,бр.7 от 

24.01.2020г.

Чл. 10. (В сила от учебната 2017 - 2018 година)

(1) Учебните часове по учебен предмет, които са

недостатъчни за откриване на работно място за

учителска длъжност, може да се включат в

индивидуалната норма преподавателска работа на

педагогически специалисти в училището, но не повече

от половин минимална норма.

(2) Учебните часове по учебни предмети, които са над

минималната норма преподавателска работа и са

недостатъчни за откриване на работно място, може

да се възлагат и като лекторски.,



НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСИТЕМАТА НА 

ПУО

Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.

Чл.36

(4) В случаите, в които училището или
детската градина, осигуряващо ресурсно
подпомагане, не разполага с всички ангажира
специалист по споразумение с друга
институция, то предоставя като трансфер
на институцията, към която е назначен
специалистът, 16,5 на сто от норматива за
дете или ученик по ал. 1.



ПРОЦЕДУРА за осигуряване на логопедична работа с

ученици със СОП

 Заявление от директора на ОУ/СУ

 Планиране на часовете за провеждане на ЛТ с ученици със СОП

 Подписване на Споразумение за трансфер с ОУ/СУ  за превеждане 
на 16.5% от ЕРС за ресурсно подпомагане/за 2020 – 3323лв-
годишен/

 Възлагане със заповед на директора учебни часове над МНЗПР за 
работа с ученици със СОП на логопеди от ЦПЛР-Ц-Варна

 Утвърждаване със заповед на директора на ЦПЛР-ЛЦ-Варна 
график за провеждане на ЛТ с ученици със СОП

 Отчитане на проведените през месеца учебни часове над МНЗПР 
за логопедична работа с ученици със СОП – декларации от 
логопедите

 Отчитане на логопедичната работа през месец пред 
директорите на ОУ/СУ – до 5-то число с обобщаваща декларация 
от директора на ЦПЛР-ЛЦ-Варна



ЛОГОПЕДИ, РАБОТЕЩИ с ученици със СОП

1. Йоана Иванова – 3-ма 

2. Ваня Захариева – 3-ма

3. Цветелина Стамболова – 2-ма

4. Елица Трингова – 2-ма

5. Ива Павлова – един ученик

6. Надежда Тодорова – един ученик

7. Вася Василева – един ученик

8. Силвия Кьошкерян – един ученик

9. Евгения Шоповска – 3-ма

10. Анна Стамболова – 3-ма

11. Тинка Вълчева – 2-ма

12. Даниела Шапова – 2-ма

13. Катерина Славова – един ученик

14. Анна Шутова – 2-ма

15. Надежда Димова – 3-ма

16. Радостина Илиева – един ученик

17. Боряна Кожухарова  - 3-ма



КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ – КОНСУЛТАТИВНИ 

КАБИНЕТИ

КДК за ученици със затруднения в писмената реч с логопед 
С.Кьошкерян

Общ брой консултирани – 6, от тях:

- 1-ви, 2-ри клас - клас – 5

- 3-ти,4-ти клас – 1

- 7-годишни – 4

- 8-годишени – 1

- 9-годишни – 1

- 2 момичета, 4 момчета

- някои са насочени към ЛК на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

- някои се проследяват през втория учебен срок
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КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАННА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ 

ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – 1-4 години – логопед СВЕТЛАНА 

ИГНАТОВА-ИЛИЧ

Общ брой консултирани – 12 деца, от тях:

 Възраст: от 1г.10м. до 3г.2м.

 7 момчета и 5 момичета

 3 деца – б.о

 2 деца с ГРР

 1 дете със синдром на Даун

 4 деца с разстройства в експресивната реч

 1 дете с ХАДВ
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КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАННА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

РИСКА ОТ ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – 1-4 години –

логопед БОРЯНА КОЖУХАРОВА

Общ брой консултирани – 3 момчета, от тях:

 две с логопедична диагноза ОНР;

 едно с поведенчески проблеми, насочено към

психолог;

 3-те деца са включени в системата на ПУО;

 3-те деца са насочени към кабинети на ЦПЛР-

ЛЦ-Варна



ВЪТРШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА 

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ/ВИК/

 Нормативана база: Наредба№15 от
22.07.2019г/нова/. за статута и
професионалното развитие на
учителите,директорите и другите
пед.специалисти;

 План за ВИК – утвърден със заповед на
директора и одобрен от РУО-Варна; 3
работни групи към МО

 16 академични часа минимум за една учебна
година;

 Процедура за организиране, провеждане и
отчитане на ВИК – утвърдена със заповед на
директора на центъра, актуализация от 2020г.
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РАБОТНИ ГРУПИ:

1. Група „Аграматизъм“ (за разработване на

дидактичен и картинен материал за

корекция на аграматизъм в устната и

писмената реч) – отг.:М.Кърджилова

2. Група „ОНР“ (за актуализация и допълване

на материалите в сборника за работа с деца с

ОНР на ЦПЛР-ЛЦ)-отг.:Евг.Шопвска

3. Група „Преводи и адаптация“ (за превод и

адаптация на чуждо-езикови материали за

логопедична терапия)-отг.:И.Георгиева
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Група „Аграматизъм“:

Проведени 4 практикума за подбор и обработване на

разнообразен материал по различни езикови области,

пряко свързани с аграматизма при децата с езиково-

говорна патология, всяка с продължителност от 2

академични часа.

Участие: всички членове на групата, половината от

които са предоставили повече материал, включен

след това в комплекта по темата (Надежда Димова,

Д.аниела Шапова, Миглена Кърджилова, Елица

Трингова, Катерина Славова и Боряна Кожухарова).
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Група „ОНР“ :

Проведени: 3 практикума , на които са подбрани,

обсъдени и обработени/преведени разнообразни

материали по темите „Семейство“, „Човешкото

тяло“ и „Емоции“, всяка с продължителност от 2

академични часа.

Участие: всички членове на групата, малка част

от които са предоставили повече материал,

включен след това в сборника (Евгения Шоповска,

Валентина Дочева). Валентина Дочева е превела

от английски различни материали, осъществила е

и цялостната обработка и качване на

материалите на компютър към съответните вече

разработени в сборника теми
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Група „Преводи и адаптация:“

Проведен: 3 практикума, на които са разглеждани

и обсъждани набелязаните по план за превод и

обработка материали (немски карти за дихателни

и артикулационни упражнения, руско пособие

„Албум за развитие на речта 3-4г.“ и руски албум

„Тестови задачи за внимание 5-7 г.“). На третия

практикум е разгледан и обсъден материал за

пръстова гимнастика, предоставен от

новооназначената колежка Цветелина

Стамболова. Всички практикуми са с

продължителност 2 академични часа.

Участие: всички логопеди, като половината от

тях са работили над по-обемен материал (Даниела

Стефанова и Искра Георгиева).



ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 Нормативна база: ЗФУКПС, Наредба за статута и
професионалното развитие на
учителите,директорите и другите пед.специалисти ,
КТД от 11.06.2018г. за системата на народната
просвета и ОбКТД от 12.04.2017г. за образованието;

 Финансов ресурс – 1,2% от годишните средства за РЗ;

 Вътрешни правила за организация и провеждане на
обучението на персонала – проучване на
потребностите на персонала, утвърждаване на
тематичните насочености и дейностите през
годината, касаещи обучението на персонала

 Утвърдени вътрешни правила за разпределение на
годишните средства за обучение и квалификация



ТЕМАТИЧНА НАСОЧЕНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО

 2020г. – 1,2% за квалификация от годишните средства 

за РЗ(668 814лв) т.е. 8 026лв, от тях:

50% се планират за ВИК/чл.35,ал.3 и ал.4(нови) от Анекс  

Д01-236/12.11.2019г. към КТД от 11.06.2019г. т.е. 4013лв

 4013лв – за обучение на пед.специалисти/с кредит?/, от

тях: 10% резерв(ВПКД) т.е.сума за разпределение

:3613лв т.е.

 на всеки пед.специалист: по 120лв.(за квалификация

според проф.предпочитания, общи обучителни курсове

и др.)

 Предстои актуализация на разпределение на

средствата за ВИК- указания РУО-Варна



ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ

 Утвърждаване на единната електронна
информационна система на ЦПЛР-ЛЦ-Варна-цел,
резултати, ефективност;надргаждане – лог.карти
и ел.дневник

 Осигурена техника за всеки логопедичен кабинет;

 Осигурен достъп до Интернет със всички
кабинети;

 Информираност на екипа относно:

- квалификацонни курсове;

- промени в организацията на учебното време;

- промени в нормативната база,касаещи дейността
на центъра



МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ

 Мониторингът като неразделна част от
управлението на всяка структура; цел:събиране на
количествена и качествена информация, целяща
установявнето, предотвратявнето и решаването
на съществени проблеми; оценяване на напредъка и
реалзирането на стратегическите цели на
структурата;

 Новата електронна система – възможност за
ежедневно наблюдение на най-важните
подсистеми в центъра – деца,ученици,статус на
всеки логопедичен кабинет,позволяващо
навременни анализи,оценки и предприемане на
адекватни действия
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 Контролът се основава на годишния план на

директора за контролна дейност;извършва се от

директора;

 Ежемесечени проверки на служебната

документация;

 Проверки по кабинети относно организацията и

провеждането на корекционно-рехабилитационния

процес;

 Ежемесечни проверки на счетоводната дейност;

 Констативни протоколи от всяка проверка –

препоръки,последващи проверки при нужда



КОНСТАТАЦИИ ОТ КОНТРОЛА

 Констатирани пропуски при воденето на
служебната документация: лични досиета на
ученици със СНСУ, Д/Д – непълни, липсва
достатъчна продукция от писмената дейност на
учениците – последващи проверки;приключване на
лог.карти в ел система

 Структура на логопедично занятие – б.о.

 Коректност при подаване на данни в
информационната система – спазване на сроковете

 Финансов контрол – непрекъснат,спазване на
строга финансов дисциплина;



СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И 

КОНТРОЛ

 Разработени,въведени,актуализирани и утвърдени
съгл.ЗФУКПС;

 Актуализирани и нови процедури и вътрешнни правила
относно:

-организация и провеждане на есенното изследване;

организация и провеждане на ранното оценяване на -ВПОРЗ за
2019г.,съгласувани със СО;

-водене на служебната докумнетация;

-дейността на лог.к-т за ранна превенция и диагностика;

-разпределени на средствата за квалификация и обучение на
персонала

Наставничска дейност
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 В съответствие със СФУК действат:

- Комисия по управление на риска – работи по утвърден

със заповед годишен план;

- Комисия по етика – не са постъпвали сигнали и жалби;

- Комисия за подбор на оферти;

 Дейността на всяка комисия:

-съобразена с вътрешните правила и изисквания;

-отрзаена в протоколи, отчети, утвърдени от

директора на центъра.



МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ  ВРЪЗКИ

 Дирекция „Образование и младежки

дейности“-Община Варна

 РУО – Варна

 Областна управа – Варна

 МУ-Варна – договор за обучение на

студенти – логопеди: Спасова, Иванова,

Славова, Св.Илич, Кърджилова,Павлова,2-

ри срок: и Шоповска

 С директори на обрзователни

институции

 С всички – отлични работни контакти



ПРОВЕРКА ОТ  Д ИТ-ВАРНА

 Период: 06.01.2020г. – 30.01.2020г.

 Тема: МЯРКА 8 от Плана на ИТ

 Всички изискуеми документи са представени в срок от
ЦПЛР-ЛЦ-Варна: вътрешни документи, правилници,
вътрешни правила, дл.характеристика, трудовите
досиета на Б.Кожухарова, В.Захариева и на последния
освободен(К.Сапасова) и на последния
назначен)Цв.Стамболова)

 Протокол от проверката – с две предписания: измерване
на осветеността всяка година и актуализация на ВПРЗ в
частта ДТВ за наставничество

 Предписанията са изпълнение в срок като за 2-рото е
внесено възражение.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Тенденциите за увеличаване на процента на

учениците със затруднение в писмената реч се

запазват;

 Необходима е ранна превенция на риска от

обучителни затруднения – Наредба за

приобщаващо образование;

 Надраждане на професионалните компетенции

на логопедите относно терапията на

нарушенията в писмената реч;

 Бюджет 2020 – добър, позволяващ в значителна

степен постигането на основните цели и задачи

на ЦПЛР-ЛЦ-Варна



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО)))

Изготвил: Л.Лазарова – Янева

Директор на ЦПЛР-ЛЦ-Варна




