
МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР  

ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ  – ПЛОВДИВ 

      Пловдив 4006  ул. Прохлада №1  тел. 032/260152  е-mail  resursencentar @ abv.bg 

  “подавам ти ръка” 

РЕГИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„Професионалното ориентиране и професионално образование  

на учениците със специални образователни потребности – 

гаранция за качество на живот“ 

 

17 май 2022 г. 

Пловдивски културен институт – гр. Пловдив 

ул. „Иван Перпелиев“ № 5 

 

ПРОГРАМА 

 9.30-9.55    Регистрация 

 Химн на Република България- Кристин Тихолова,  

ОУ "Кочо Честеменски“- Пловдив, 7 клас 

   

10.00-10.15  - д-р Катя Стоилова  - Откриване на конференцията                     

                             Представяне на официалните гости 

10.15- 10.30  - Музикален поздрав към делегатите на конференцията  

  10.30- 11.00 – Приветствия от: 

 г-жа  Ирена Анастасова – Председател на Комисията по  образованието 

и науката в Народното събрание  

 д.и.н. Янка Такева – председател на СБУ 

 г-н  Йордан Иванов – областен управител на гр. Пловдив 

 Министерство на образованието и науката 

 Регионално управление на образованието 

 проф. д-р Владимира Ангелова – декан на ПФ в ПУ „Паисий 

Хилендарски” 

 

11.00  - 11.15 

проф. Дора Левтерова – доклад „Професионалното образование на ученици със 

СОП- път към приобщаване на пазара на труда“ 

 

11.15- 11.30 

Представяне на студентите Мартина Куртева, Цветан Тодоров, Явор Ангелов 

 

11.30-11.45 

Цветослава Траянова – ресурсен учител от РЦПППО – Пловдив – доклад 

„Инициативи на РЦПППО – Пловдив за кариерно ориентиране и обогатяване 

на представите за професиите“              



 

11.45-12.00  Кафе пауза  

 

12.00-12.15 

Марияна Пантелеева – директор на РЦПППО – Варна – доклад 

„Професионалното ориентиране и насочване при ученици със СОП след 7 клас 

от РЕПЛР“ 

 

12.15-12.30  

Нели Винчева  – педагогически съветник на ПГТ „Асен Златаров“ – Пловдив 

– доклад  „Адаптация на учениците със СОП в ПГТ „Асен  Златаров“– 

Пловдив“ 

 

12.30-12.45   

Нели Попова-Коева  – директор на НУМТИ „Добрин Петков“ – Пловдив –  

„Приобщаване на  ученици със специални потребности в НУМТИ“  

 

12.45-13.00 

Георги Костов  – психолог в СУ „Христо Смирненски”- Брезово – доклад 

„Проблеми в професионалната реализация на ученици със СОП в малки 

населени места“ 

 

13.00-13.15 

Теодора Синджирлиева  – главен инспектор в Агенция за хората с увреждания 

– „Възможности за реализацията на бизнес идеи по програмата за 

самостоятелна стопанска дейност, финансирана от Агенцията за хора с 

увреждания“  

 

13.15-13.30  

Вероника Кертикова-Тъпчева – медиатор на трудовия пазар в НЦРС –

Пловдив – доклад „Професионално ориентиране, обучение и реализация на 

хората с нарушено зрение“ 

 

13.30-14.20 Обяд 

 

14.20- 14.35  

Веселка Бакиш – директор на ЦСОП – Пловдив – доклад  „Предизвикателството 

на професионалното образование в ЦСОП“ 

 

14.35- 14.50 

д-р Надежда Тодорова – изпълнителен директор на фондация Up with Down 

–   „Занаятите – добра възможност за бъдещата професионална реализация  

на  децата със специални потребности“ 

 

14.50-15.05 

Ванина Костадинова – директор на СПХУ – Пловдив – доклад 

„Специализирано обучение и професионална реализация на хора със 

специални образователни потребности в Общинско социално предприятие за 

хора с увреждания в гр. Пловдив“ 



 

15.05-15.20 

Кремена Стоянова – Сдружение „Паралелен свят“ –  „Опит в трудовата заетост 

на младежи със СОП, обучавани в приобщаващо образование“ 

  

15.20-15.30  

РЦПППО –  Велико Търново – „Обучение от разстояние“ 

 

15.30-15.45 Кафе пауза 

 

15.45-16.00 

Вероника Попова – РЦПППО – Пловдив – „Характеристика на поколенията – 

очерк на развитието“ 

 

16.00-17.00 Дискусия 

 

Г-н Росен Костурков – народен представител, доц. Манол Манолов– съветник 

по Приобщаващо образование на министъра на образованието и науката, д-р 

Емануела Стоилова – главен експерт в Дирекция „Приобщаващо образование“ 

– МОН, проф. Жана Атанасова, г-н Любозар Фратев – Национален съвет по 

туризъм, г-н Пламен Иванов – Камара на строителите – Пловдив, г-н Стойко 

Кировски –председател на Съюза на преработвателите на плодове и 

зеленчуци, д-р Надя Танева – дирекция „Социално подпомагане“,  г-жа 

Даниела Денчева – музикален педагог, д-р Дилиян Манолов, родители, 

представители на Регионалните центрове, педагози и др. 

 

17.00-17.15  

Награждаване на победителите в конкурса за дидактични материали 

„Помогни ми да се справя сам“ 

 

 

17.15 Закриване на конференцията 


