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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА

 Външни фактори – новото „нормално“

 Мисия на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

 Структура на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

 Основни цели и задачи

 Дейности на ЦПЛР-ЛЦ-Варна по

функционални направления – анализ и

коментар

 Обобщение - заключениe



Новото „нормално“………

 Живот в условията на пандемия

 Предизвикателствата пред Центъра:

1. Опазване живота и здравето на всички служители, както и този
на децата и учениците: Утвърдени със заповед на директора
Мерки за работа в условията на COVID-19, Инструкции,
Алгоритъм и др. вътрешни документи;

2. Преструктуриране на мрежата от лог.кабинети – ограничаване
взаимодейстивето м/у деца,ученици,логопеди,родители;

3. Осигуряване на лични предпазни средства за всеки служител;

4. Организиране и провеждане на ЛТ от разстояние в електронна среда
– (+) и (-)

5. Организиране и провеждане на други дейности в електронна среда –
ПС, ОбС, МО, наставничека дейност

6. Банка в сайта на Центъра – „Заместващ логопед във време на
COVID-19 – назначен логопед има



МИСИЯ НА СТРУКТУРАТА, 

ФОРМУЛИРАНА В СТРАТЕГИЯТА ЗА 

РАЗВИТИЕ НА ЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА от 

2020г. до 2024 година, приета на Съвет на 

логопедите на 26.01.2021г,

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 1 – опазване живота и здравето на
децата, учениците и всички служители в ЦПЛР-ЛЦ-
Варна в условията на COVID-19

 ОСНОВНА ЦЕЛ 2 – 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

 Управление: Един директор, едни ЗДЦПЛР-

ЛЦ-Варна, един главен счетоводител,

 Уч.2020/21г. започна с 46 логопедични

кабинети;

 Новооткрити: в ДГ:“Изворче“, „Пролет“,“Ян

Бибиян“, „Светулка“, „Славейче“( осем часа

седмично);

 Допълнителни часове в : ДГ“Маргаритка“ и

ОУ“Ст.Караджа“(по осем часа седмично);



ЧОВЕШКИ РЕСУРС
 28 логопеди, които 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

 ВЪЗРАСТОВ ПРОФИЛ:

до 29г.
6% 30-39г.

9%

40-49г.
44%

50-59г.
32%

над 60г.
9%



ФИНАНСИРАНЕ

Като институция в системата на ПУО

финансирането се осъществява със

средства от държавния бюджет и

общинския бюджет

Бюджет 2020г. – 1 017 069лв.

Успешно приключване на финансовата

2020г. – преходен остатък – 13 446лв



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;

 Вътрешноинституционална квалификационна

дейност/ВИК/ и информационно осигуряване;

 Мониторинг и контрол;

 Финансово управление и контрол



ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

 15.09.2020г.– 30.09.2020г. – консултативна дейност
по кабинети всеки работен ден от 8:00ч. до 17:00ч.;

 01.10.2020г. – 27.10г.2020г. – присъствена
логопедична терапия – спазване на всички мерки за
работа в условията на COVID-19

 30.11.2020г. – 21.12.2020г. – организиране,
провеждане на логопедична работа(консултации,
терапия) от разстояние в електронна среда(ОРЕС)
чрез средствата на информационните и
комуникационни технологии – 3-ма логопеди не са
провеждали), съгл.заповед на министъра на
здравеопазването от 27.11.2020г.

 04.01.2021 – 02.02.2021г. – присъствена логопедична
работа



ЛОГОПЕДИЧНА  РАБОТА  ОРЕС

 Алгоритъм, утвърден със заповед на
директора, за преминаване от присъствена
ЛТ към ЛТ ОРЕС спазван от всички
логопеди;

 Модул „Електронен дневник“ в
електронната система на Центъра;

 Ежедневни отчети на дейността на
логопедите в електронната система на
Центъра;

 Ежедневни проверки на дейността на
логопедите/директор/;

 ДТВ за работа ОРЕС/Анекс от 07.12.2020г.
към КТД от 17.08.2020г./ - 30лв. месечно



ПРЕВЕНЦИЯ  НА КОМУНИКАТИВНИТЕ 

НАРУШЕНИЯ

 Отменено есенното изследване речта на

децата и учениците от Община Варна в

началото на учебната година – по причина на

COVID-19

 Извършена оценка по желание на директорите

в 4(четири) образователни институции(

октомври-декември);

 Целодневни консултации в логопедичните

кабинети в периода 08.09.2020-30.09.2020г.



ДИАГНОСТИКА НА КОМУНКАТИВНИТЕ 

НАРУШЕНИЯ/КН

 Диагностиката на КН - докуме/нтира 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;

 Всички нормативни документи, касаещи работата на
Центъра в условията на COVID-19;

 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 , групова и индивидуална - спазва се



БРОЙ ПРЕГЛЕДАНИ В ЦПЛР-ЛЦ-ВАРНА – I срок уч. 2016/17, 

2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/21 уч.г

1523
1549

1450

1384

1312

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



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

2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/21уч.г

773

877
916

958
914

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ВЪЗРАСТОВ ПРОФИЛ НА ОБУЧАВАНИТЕ

ПУВ 63,4%

НУВ 34,1%

V-XII 2,4%



ОБУЧАВАНИ ЗА :

за 1-ва година за 2-ра година за 3-та година за 4-та година 

60%

31,5%

6,7%

1,8%



ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ 

НАРУШЕНИЯ М/У ПРИЕТИЕ ЗА ЛТ – I срок уч.2020/21г.

ПОЛИОРФНА 
ДИСЛАЛИ

38,2%

МОНОМОРФН
А ДИСЛАЛИЯ

12,0%

ДИСГРАФИЯ
1,7%

ЗАЕКВАНЕ
2,8%

ОНР 29,8%

СНСУ 2,9%

НАРУШЕН 
СЛУХ 0,3%

ЗАЕКВАНЕ С 
ДИСЛАЛИЯ

2,2%

Д/Д 5,0%

ДРУГИ
5,1%



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ С НАРУШЕНИЯ в 

АРТИКУЛАЦИЯТА/полиморфен тип/ – I срок уч. 2016/17, 

2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/21 г.

33%
31,7%

35,8% 36,8%
38,2%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ  с НАРУШЕНИЯТА в 

АРТИКУЛАЦИЯТА/мономорфен тип/– I срок уч.2016/17, 2017/18 , 

2018/19, 2019/20 и 2020/21г.

14,2%
13,4%

14,7%

16,7%

12%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ ДЕЦАТА И 

УЧЕНИЦИТЕ С ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО– I срок уч. 

2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/21г.

31%

28,6% 28,7%

28,1%

29,8%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА 

ЛТ С ДИСГРАФИЯ – I срок уч.2016/17 ,2017/18, 

2018/19, 2019/20г. и 2020/21г./от всички приети/

2,0%

3,9%
3,7%

3,3%

1,7%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ  ЗА ЛТ  

СЪС СНСУ – I срок уч.2016/17, 2017/18, 2018/19,  2019/20 и 

2020/21г./от всички приети/

6,3%

7,6%

3,1% 3,2%
2,9%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ЛТ  С 

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

2018/19, 2019/20 и 2020/21г.от всички приети/

4,5%

7,1%

6,3%

5,2%
5,0%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



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. 2016/16, 2017/18г,  2018/19, 2019/20 и 2020/21г. /172 уч. за 2020/21г/.

35,9%

48,7%

73,8%

65,6%
63%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ  СЪС 

ЗАЕКВАНЕ – I срок уч. 2016/17, 2017/18, 2018/19,2019/20 и 

2020/21г.

2,0%

2,9%
2,7%

2,9%
2,8%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ  СЪС 

ЗАЕКВАНЕ и НАРУШЕНА АРТИКУЛАЦИЯ – I срок 

уч. 2016/17 и 2017/18, 2018/19, 2019/20 и 2020/21г./от 

всички приети/

3,6%

3%
2,8%

1,9%

2,2%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



ПРОЦЕНТЕН ДЯЛ  НА ПРИЕТИТЕ ЗА ЛТ  СЪС ЗАЕКВАНЕ и 

ДИСФАЗИЯ НА РАЗВИТИЕТО – I срок уч.2016/17, 2017/18, 2018/19, 

2019/20г. и 2020/21г./от всички приети

0,8%

0,6%

0,8%

0,9%

0,7%

2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛОГОПЕДИЧНАТА ТЕРАПИЯ

ПЪРВИ СРОК

КОРИГИРАНА 
РЕЧ

ПОДОБРЕНА РЕЧ БЕЗ РЕЗУЛТАТ

1
2
,2

%

8
6
,1

%

1
,7

%7
,5

%

9
1
,1

%

1
,4

%8
,7
%

9
1
,2
%

0
,1
%5
,3

%

9
4
,0

%

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21



КОРЕКЦИОННО-РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ –

ОБОБЩЕНИЕ – ПЪРВИ СРОК на уч.2020/21г./ COVID-19

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

 Основни цели – постигнати

 Прегледани – 1337 , обучавани – 914/ 958 – 2019/20 – 1-ви срок;

 Изписани – 80/115/мин.г. деца и ученици

 Ученици на ресурсно подпомагане/споразумения с директори/ - 30
ученици

 Участие в родителски срещи - 6/90 – уч.2019/20г./

 Консултации – 521/489– уч.2019/20г

 През отчетния период не са постъпвали жалби или други сигнали;

 Начало втори срок – 843/846 – уч.2019/20г деца и ученици;

 Незаписани начало втори срок - 247 /234 – уч.2019/20г



ОСИГУРЯВАНЕ НА ЛОГОПЕДИЧНА РАБОТА с УЧЕНИЦИ със 

СОП/на ресурсно подпомагане/

 5 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“;

 33 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



НАЧАЛО  ВТОРИ  СРОК – 844 

деца/ученици

НА/полиморфен 

тип/ 38,3% 39%

НА/мономорфен 

тип/ 11,4% 12%

Дисграфия 2%

Д/Д 5%

Заекване 3%

Дисфазия на 

развитието 32%

Заекване с 

НА 2%

НА с нарушения  

в писмената реч

1%

СНСУ 3%
Други 1%



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 2021 – 3749лв-
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, на КОИТО са ВЪЗЛОЖЕНИ часове над 

МНЗПР за работа с ученици със СОП

1. Йоана Иванова – 3-ма /изписан едни/

2. Ваня Захариева – 3-ма/изписан един/

3. Вася Василева – един ученик

4. Катерина Славова – двама/един ученик –отказал се, един – преместен/

5. Анна Шутова – 2-ма

6. Надежда Димова – 3-ма

7. Радостина Илиева – двама /+ един/

8. Боряна Кожухарова  - 3-ма/ - един/

9. Екатерина Стоянова – 8 ученици

10. Даниела Стефанова – започна с 3-ма , сега – един ученик

11.Силвия Кьошкерян – 2-ма(от 18.02.21г.)

12.Анета Джуркова – един ученик

13.Валентина Дочева – 3-ма(от 17.02.2021)



КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ – КОНСУЛТАТИВНИ 

КАБИНЕТИ

КДК за ученици със затруднения в писмената реч с 

логопед С.Кьошкерян

 Приема два пъти седмично на ул.„Братя Георгиевич“ 

№15А, с работно време сряда и петък от 12,00 до 13,30 

часа, с логопед С.Кьошкерян.

 3 деца (4 по амб.книга) на възраст между 7 и 14 год. –

две момичета и едно момче

 2-ма ученици – с потребност от терапия

 Един – б.о.
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КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ ЗА РАННА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ 

ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ – 1-4 години – логопед СВЕТЛАНА 

ИГНАТОВА-ИЛИЧ

Проведена е 1 /една/ консултация през

месец октомври с дете на 2г.2м., не

посещава детски ясли. Консултацията е

извършена в електронна среда и не са

установени езиково-речеви проблеми.



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.

 От 3 уч.години – три работни групи към МО –
според професионалните интереси на логопедите;
утвърдени със заповед на директора годишни
планове
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 Работна група „Дисфазия на развитието“ - отговорник: Евгения

Шоповска и членове: Вася Василева, Виолета Радева, Валентина

Дочева, Стойка Георгиева, Йоана Иванова, Катерина Славова,

Радостина Илиева, Мария Димитрова, Мирослав Димитров,

Екатерина Стоянова, Елица Трингова.

 Работна група „Предиктори за училищна готовност“ -

отговорник – Силвия Кьошкерян и членове: Анна Шутова, Анета

Джуркова, Даниела Шапова, Ива Павлова, Надежда Димова,

Светлана Игнатова, Тинка Вълчева, Христина Костадинова,

Юрия Илиева.

 Работна група „Превод и адаптация“ – отговорник: Искра

Георгиева и членове: Ваня Захариева, Даниела Стефанова Елена

Христова, Цветелина Стамболова
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 Месец октомври- проведен дискусионен
семинар на тема: “ Прецизиране на
логопедичната терминология“ с участието на
всички логопеди от ЦПЛР – Логопедичен
център – Варна.

 Месец ноември и декември - проведени семинар-
практикумите на работните групи по плана за
ВИК към МО за учебната2020/2021г.

 Месец януари – семинар-практикум –
презентиране продукцията от ВИК на всяка
работна група към МО



Работна група „Дисфазия на развитието“

 Разгледани, допълнени и разработени темите от албума 

„Дисфазия на развитието“:

 „ Тоалетни принадлежности“

 „ Прибори и съдове“

 „Плодове“

 „Зеленчуци“

 „ Диференциация на плодове и зеленчуци“

 „Храна и напитки“

 „Домашни животни“,

 „ Горски животни“  

 „Животни от джунглата“. 



Група „Преводи и адаптация

 Изготвен „Албум с игри и упражнения за

развитие на речта, вниманието, логическото

мислене, графичните умения“ и „Албум за

развитие на фонемен гнозис и фонологично

осъзнаване“.

 Албумите са представени на семинар-

практикум, проведен на 26.01.2021г. и е

предоставен в Дирекцията на Центъра за

ползване от всички логопеди



Работна група „Предиктори за училищна 

готовност

 Избрана основна тема за работа през учебната

2020/2021 г. на групата - „Ролята на

развитието и работата на зрителна и слухова

сензорна система при логопедичната превенция,

диагностика и рехабилитация. Едновременна и

последователна преработка на информацията.“

 Подготвен доклад, който очертава

парадигмата на избраната проблематика и е

представен на семинар-практикум, проведен на

26.01.2021г.



ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА

 Нормативна база: ЗФУКПС, Наредба за статута и
професионалното развитие на
учителите,директорите и другите пед.специалисти ,
КТД от 17.08.2020г. за системата на народната
просвета и ОбКТД от 12.03.2019г. 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.)

 Проведени обучения/септември-декември/: Надграждане на 

дигиталните компетенции; Работа с приложението 

„Мicrosoft Teams”;Екипност,комуникация,резултати;

 Усвоени  75% от средствата, планирани за квалификация на 

пед.специалисти за 2020г.



ОБОБЩЕНИЕ – ПРЕДПОЧИТАНИ ТЕМИ ЗА 

КВАЛИФИКАЦИЯ през 2021г.
 от 28 логопеди – 22-ма са подали в писмен вид

предпочитанията си; 6-ма – НЕ СА!

 Многообразие от предпочитания – 22 тематики;

 Няма повече от 5-ма логопеди да имат едни и същи
предпочитания;

 5-ма логопеди: Работа с деца/ученици със СОП?????

 5-ма логопеди: Антистрес;

 4-ма логопеди: Техника на говора

 по 3-ма логопеди: Заекване, Афазии, Аутизъм

 Изводи: 1. обучение за всички логопеди заедно по една тема
– НЕВЪЗМОЖНО;

 2. всеки сам организира своето обучение

 След утвърждаване на годишния бюджет – точни
персонални суми за квалификация и обучение



НАСТАВНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ /НД/

 Наредба №15 от 22.07.2019г. За статута и

професионалното развитие на учители, директори и

другите педагогически специалисти (чл.45, ал.2);

 5-ма наставници, определени със заповед на

директора на ЦПЛР-ЛЦ-Варна – Павлова, Кьошкерян,

Й.Иванова, Василева, Шоповска

 Спазват се Вътрешните правила за организиране,

осъществяване и отчитане на НД;

 Начисляване и изплащане на ДТВ за НД – след

представяне на отчетни карти и месечни отчетни

декларации.



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, закупени
още 3 нови лаптопа, надградени 5 лаптопа

 Осигурен достъп до Интернет за всички кабинети;

 Информираност на екипа относно:

- квалификацонни курсове;

- промени в организацията на учебното време;

- промени в нормативната база,касаещи дейността на
центъра

- Възможност за участие във външни и вътрешни проекти



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

 Осъществяван и в електронна среда след 27.11.202г.
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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 в кабинетите на новопостъпилите

логопеди 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: няма

 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;не са

констатирани пропуски и нарушения



СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И 

КОНТРОЛ

 Разработени,въведени,актуализирани и утвърдени
съгл.ЗФУКПС;

 Актуализирани и нови процедури и вътрешнни правила
относно:

- Работа в условията на COVID-19

- Подбор на персонала;

- водене на служебната документация – ел.дневник

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

-разпределени на средствата за квалификация и обучение
на персонала

-Наставническа дейност
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 В съответствие със СФУК действат:

- Комисия по управление на риска – работи по утвърден

със заповед годишен план – актуализиран Риск-

регистъра във вр. С COVID-19

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

- Комисия за подбор на персонал- 20 кандидати за 3

СРМ(м.септември 2020г.)

- Дейността на всяка комисия:

-съобразена с вътрешните правила и изисквания;

-отрзаена в протоколи, отчети, утвърдени от

директора на центъра.



Взаимодействие със СО и изпълнение на 

поетите ангажименти по КТД

 Утвърдени вътрешни документи след консултации

със СО:

- ПВТР в ЦПЛР-ЛЦ-Варна през уч.2020/21г.

- Споразумение по чл.10 от ВПРЗ за 2020г. – ДМС в края

на 2020г.в размер на една индивидуална ОРЗ;

- - ВПРЗ на служителите в ЦПЛР-ЛЦ-Варна за 2021г.

- Допълнения към ВПРЗ на служителите в ЦПЛР-ЛЦ-

Варна за 2021г

 Изпълнение на поети ангажименти по КТД:

- ДТВ за 15-ти септември и Коледа 2020г.

- Средства за представително облекло;
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- Увеличени на ОРЗ на пед.персонал с 15% от

01.01.2021г.

- Увеличение на ОРЗ на непед.персонал с 10%

от 01.01.2021г.

- Ежемесечно начисляване и изплащане

средства от фонд СБКО;

- 10-дневен допълнителен платен отпуск на

преболедувалите COVID-19



МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ  ВРЪЗКИ

 Дирекция „Образование и младежки дейности“-

Община Варна

 РУО – Варна

 Областна управа – Варна

 МУ-Варна – договор за обучение на студенти –

логопеди: Иванова, Славова, Св.Илич, Павлова,

Шоповска, Кьошкерян, Шоповска, Ек.Стоянова;

 Отлична оценка на всички ментори към МУ от

ръководителите на специалността „Логопеди“

 С директори на обарзователни институции

 С всички – отлични работни контакти



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Повишено внимание към риска от

разпространението на COVID-19

 Необходима е ранна превенция на риска от

обучителни затруднения – Наредба за

приобщаващо образование;

 Надраждане на професионалните компетенции

на логопедите относно дигиталните им

компетенции

 Работа с родители- с повишено внимание,

разбиране и професионализъм – изработване

материали за работа с родители



БЛАГОДАРЯ ЗА 

ВНИМАНИЕТО)))

Изготвил: Л.Лазарова – Янева

Директор на ЦПЛР-ЛЦ-Варна

23-ти февруари 2021г.


