
 
 
 

ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА -  ВЕЛИНГРАД 
Бул”Съединение”№256, тел:0359/5-30-35, e-mail: draganmanchov@abv.bg, 

 

А Н А Л И З 

на резултатите от проведена анкета за измерване на удовлетвореност и 

информираност на външни заинтересовани страни, проведена през 

месец януари 2022 г. 

 

 

Увод 

Основната цел на изследването чрез тази анкета беше да се проучи мнението на 

външни заинтересовани страни за установяване на очаквания, изисквания и 

удовлетвореност от съвместните дейности и да се анализира отношението им към 

образованието в ЦСОП - Велинград, както и да оцени конкретните нужди с оглед 

успешното реализиране на приобщаващото образование на учениците със СОП.  

Анализ на резултатите 

На въпроса: „Оценявате ли екипните срещи, провеждани в ЦСОП-Велинград с 

участието на ЕПЛР в училищата, в които са записани учениците и екипите от ДЦДМУ, 

ЦНСТ, родители и др. като ефективни?“ ( Фиг. 1) 100% от анкетираните са дали най-

високата точка за удовлетвореност . 

Фиг. 1 

Резултати: 

 



Фиг. 2  

 „Необходимо ли е повече информираност за дейностите, които ЦСОП – Велинград 

предоставя за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 

със СОП и множество увреждане? “ и „Достатъчна ли е информацията, предоставяна в сайта 

на ЦСОП-http://csop-velingrad.org/?“ 

Резултати: 

Повечето от анкетираните са отговорили, че нямат нужда и информацията в сайта на 

ЦСОП е достатъчна, а около 30% желаят повече информираност, не само за 

заинтересованите страни, а и за по-широк кръг чрез публикации в медиите.   

 

 
 

Фиг. 3 

„Освен обучение, ЦСОП предлага следните видове терапии: арт терапия, трудотерапия, 

кинезитерапия, работа с логопед, психолог и допълнително по проект, финансиран от 

ЦОИДУЕМ- хидротерапия и хипотерапия. Отговаря ли ЦСОП-Велинград на потребности и 

очаквания на учениците, родителите и общността?“ и „Желаете ли да получите повече 

информация за прилаганите в ЦСОП иновативни обучителни системи за работа с учениците 

със СОП и множество увреждания?“ 

Резултати: 

Анкетираните са запознати с предлаганите видове терапии, но желаят повече 

информация относно прилаганите иновативни обучителни системи за работа с ученици 

с множество увреждания и по-конкретно за системите „ПЕКС, Нумикон, Макатон“, 

както и за образователните софтуерни продукти, с които разполага ЦСОП - Велинград. 

 

 

 



 

 
 

Фиг. 4 
На въпросите: „Бихте ли препоръчали на родители на деца със специални образователни 

потребности възможността за получаване на допълнителна подкрепа за личностно развитие в 

ЦСОП – Велинград за определен период ?“ и „Бихте ли инициирали съвместни дейности, 

уроци, занимания с ученици от ЦСОП-Велинград?“, както и „Удовлетворява ли ви начина на 

взаимодействие с ръководството и педагогическите специалисти в ЦСОП- Велинград?“, 

анкетираните са отговорили положително. 

 

 



 
 

 

Изводи:  

 Фиг. 5 

 

 
 

 

На база на проведеното проучване и според предложенията за съвместни 

дейности и препоръки за подобряване на работата в следващ период, могат да бъдат 

изведени следните основни изводи:  

1. През последните години ЦСОП –Велинград, база Ракитово  създаде благоприятна  

среда за обучение на деца със специални образователни потребности. 

2. Високи нива на информираност от страна на ЦСОП- Велинград за предлаганите 

услуги. 

3. Очакванията на заинтересованите страни са за продължаване на сътрудничеството и 

позитивните ефекти от  образованието, предлагано в ЦСОП - Велинград. 

 



 

 

 

4. Подкрепата за различни мерки, които да бъдат реализирани с оглед обезпечаване на 

процеса на  образование в ЦСОП е много висока. 

5. Внимателно са разгледани предложенията на анкетираните за съвместни дейности в 

бъдещ период.  Към момента се изготвят споразумения и с ДГ в двете общини – 

Велинград и Ракитово.   

 

Външните заинтересовани страни доста категорично заявяват, че в ЦСОП-Велинград 

децата със СОП получават много добра образователна и терапевтична подкрепа и имат 

подходяща за целта материална база, включително помощни материали, средства и 

наличие на специални учители, терапевти, извънкласни занимания. 

 

 

 

 

19.01.2022г.                                                                                 Изготвил: Д. Печалова 

 Психолог                                           
 


