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 П Л А Н  

 

за контролната дейност на ДИРЕКТОРА в ЦПЛР-Логопедичен център 

- Варна 

през уч.2021/2022г. 

Планираните  контролни дейности могат да бъдат организирани и 

осъществявани както присъствено, така и ОРЕС( Microsoft Teams, 

Zoom) според законовите актове на компетентните органи(във връзка 

с риска от COVID-19) 

I. Педагогически контрол за организацията и осъществяването на 

корекционно-терапевтичния процес:/КТП/ 

1. Контрол по организацията на корекционно-терапевтичния процес в началото на 

учебната година - мониторинг върху определяне на индивидуална и групова 

терапевтична дейност, изготвянето на седмичните графици за провеждане на логопедична 

терапия - чрез електронната информационна система на ЦПЛР-ЛЦ-Варна 

 

срок: до 30-ти септември 2021г. 

2. Ежемесечни проверки по воденето на задължителната служебна документация във 

всички кабинети на центъра - дневник на групата/кабинета, амбулаторна книга(хартиен 

носител), карти за логопедично изследване и диагностични протоколи(в ел.система на 

ЦПЛР-ЛЦ), папка с документи, извиняващи отсъствията на децата и учениците от 

логопедични занятия 

срок: в края на всеки месец, по график за всеки логопед 

3. Текущи проверки: 

а) контрол по организацията на корекционно-терапевтичния процес: 

- организация на диагностичния процес; 

- диференциална диагноза; 

- индивидуални програми/планове за логопедично въздействие; 
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- досиета на приетите в логопедичния кабинет деца и ученици; 

- наблюдения на логопедични занятия при текущите проверки във всички логопедични 

кабинети в ЦПЛР-ЛЦ - Варна - структура на логопедичното занятие, прилагане на 

интерактивни прийоми, използване на нагледни дидактични материали, съответствие на 

темата на занятието с индивидуалната програма за логопедично въздействие 

срок: м.октомври - м.ноември 2021, м.март 2022 

б) контрол по спазване Наредбата за приобщаващо образование и Наредба №4 за 

нормиране и заплащане на труда от 20.04.2017г. и Наредба за финансиране на 

институциите в системата на ПУО 

срок: постоянен 

в) контрол по спазване на седмичните графици за провеждане на логопедична терапия 

и консултативна дейност 

срок: постоянен 

4. Тематични проверки: 

а) Тематична насоченост 1: Организация на корекционно-терапевтичния процес при  

деца и ученици с нарушения в темпа и плавността на речта(заекване, запъване) 

срок: през годината отчитане на резултатите 

- м.май 2022г. 

б) Тематична насоченост 2: „Работа с електронната информационна система на ЦПЛР-

ЛЦ-Варна ” 

срок: през уч.година отчитане на резултатите 

- м.юни 2022г. 

5. Организиране и контрол на вътрешноинституционалната дейност в центъра 

срок: постоянен 

II. Административен контрол: 

 

1. Контрол по спазване на Мерките за работа в условията на COVID-19, утвърдени 

със заповед на директора 

срок: постоянен 

2. Контрол по спазване на трудовата дисциплина в съответствие с КТ и Правилника 

за вътрешния трудов ред в ЦПЛР-ЛЦ - Варна 

срок: постоянен 



 

3. Контрол по изпълнението на ангажиментите на служителите, залегнали в 

длъжностните им характеристики 

срок: постоянен 

4. Контрол върху дейността на Комисията по етика и Комисията за управления на 

риска - посещения на заседания на комисиите, документния 

срок: постоянен 

5. Контрол по спазване графиците за осъществяване на консултативна дейност по 

време на регламентираните със заповед на министъра на образованието и науката 

ваканции 

срок: м.декември 2021г.,м.януари 2022г. м.април 2022г.,м.юли,август 2022г. 

6. Контрол по спазване разпоредбите на закона за ФКПС и утвърдените със заповеди 

на директора писмени процедури по прилагането му. 

срок: постоянен 

 

7. Контрол върху дейността на гл.счетоводител - касови отчети, документооборот 

срок: до 10-то число всеки месец 

8. Контрол върху дейността на лицето, определено със заповед на директора, за 

осъществяване на предварителен финансов контрол 

срок: до 10-то число всеки месец 

9. Контрол върху спазване на строга финансова дисциплина и изпълнението на 

утвърдения от ПРБ годишен бюджет. 

срок: постоянен



 


