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На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО  

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОТЧЕТ  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ  

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

I. Обобщено представяне на изпълнението на водещите направления в работата на образователните институции в областта 

Дейност ( описание до 10 реда) Обхват  

1. Подкрепа на работата на образователните институции в условията на ОРЕС 

През учебната 2020/2021 година е осъществен контрол и е оказана методическа подкрепа на 

директорите и другите педагогически специалисти от експертите в РУО – Кюстендил при обуче-

нието на учениците от разстояние в електронна среда във всички училища в областта.  

Във връзка с провеждане на обучението в електронна среда от училищата е предоставен достъп 

на експертите до: електронните образователни системи за обучение и взаимодействие – Microsoft 

Teams, Classroom, Shkolo; седмичните разписания; графиците на часовете.  

Осъщественият онлайн контрол на образователния процес в електронна среда от разстояние, 

оказаната методическа подкрепа, дейностите на училищата за обща подкрепа за личностно раз-

витие на учениците при обучението от разстояние в електронна среда, прилагани като компенса-

торни мерки, са отразени от експертите със съответни доклади до началника на РУО – Кюстендил. 

Педагогическите специалисти и учениците от 

училищата в областта 

2. Подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, съчетаващи присъствено обучение с ефективни форми на 

обучение от разстояние в електронна среда 

Във връзка с оказване на подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, 

съчетаващи присъствено обучение с ефективни форми на обучение от разстояние в електронна 

среда е проведена работна среща за обмяна на добри практики при използването на модели, съ-

четаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение от разстояние. Споделени са 

добри практики за използвани платформи при обучение от разстояние в електронна среда, подхо-

Педагогическите специалисти от образовател-

ните институции 
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дящи за ползване и в присъствените учебни часове. Представени са програми, приложения и плат-

форми за създаване на образователни ресурси, които могат да се използват при присъствено обу-

чение и при обучение от разстояние, готови ресурси и модели на работа на производствени сис-

теми, използвани в часовете по професионална подготовка. Дискутирани са темите за планиране 

и организиране на обучението от разстояние в електронна среда, за методите на преподаване и 

оценяване, които могат да се използват. Създадени са групи за обмяна на добри практики, взаи-

мопомощ и подкрепа в обучението от разстояние.  

3. Активно изпълнение и устойчивост на напредъка на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст 

В изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване 

и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст през учебната 2020/2021 година на територията на област 

Кюстендил са сформирани и функционират 17 екипа за обхват. Ежемесечно, съвместно с дирек-

торите на образователните институции, са планирани обходи съгласно изискванията на чл. 5, ал. 

8, т. 5 от ПМС № 100/08.06.2018 г. С цел превенция на риска от отпадане и на повторно отпадане 

на деца и ученици, за които има информация за отсъствия, слаб успех и проблемно поведение, 

обходи са извършвани и от екипите в детските градини и училищата. Във връзка с реализиране 

на дейностите по Национална програма „Заедно за всяко дете“ на територията на област Кюстен-

дил са проведени две онлайн работни междуинституционални срещи с членове на екипите от 

училищата, детските градини, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР и общините. На работни 

срещи с директорите на образователните институции са обсъждани проблеми и казуси и са спо-

деляни добри практики за обхващане, подкрепа и задържане на деца и ученици в задължителна 

пре-дучилищна и училоищна възраст. 

Ковид пандемията затрудни работата на екипите за обхват. Невъзможността на някои ученици 

да участват в обучение от разстояние поради липсата на устройства и интернет или на възрастен 

в семейството, който да им помага, доведе до повишаване дела на необхванатите ученици. Наб-

людава се тенденция за запазване на процента необхванати в област Кюстендил за последните 

години при намаляващ общ брой подлежащи на обучение. 

Деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст през учебната 2020/2021 

година, които са застрашени от отпадане, от-

паднали или никога непосещавали детска гра-

дина и учиилище 

4. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ 

Във връзка с прилагане на компетентностния подход са проведени: открити уроци по българ-

ски език и летература и математика в начален етап; тематична проверка по български език и ли-

тература в прогимназиален и гимназиален етап;  работни срещи за обмен на добри практики по 

прилагане на компетентностния подход при обучението по предмети, по професионална подго-

товка по професионални направления; обучения на педагогически специалисти.  

Ученици и педагогически специалисти от нача-

лен, прогимназиален и гимназиален етап, в т. ч. 

учители по професионална подготовка  

5. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците 
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За стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на 

способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданс-

кото, здравното и интеркултурното образование, както и за преодоляването на дефицити в учи-

лищата по реда на Наредбата за приобщаващото образование са сформирани групи за занимания 

по интереси и за допълнителни обучения.  

През учебната 2020/2021 година в Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ са 

включени 2133 ученици от 32 училища от област Кюстендил. Осигурено е допълнително обуче-

ние на деца в предучилищна възраст по български език и литература по проект BG05M2ОP001-

3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“. В рамките на 

проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ са формирани 13 клуба по ин-

тереси, в които са обхванати 260 ученици. 

Проведени са регионални ученически конкурси на тема „България – позната и непозната“ и 

,,България в мен 2020“. Организирани и проведени са общински, областни и национални кръгове 

на ученически олимпиади и сътезания. Организиран е регионален кръг на националното състеза-

ние „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. Координирани са дейностите от Национал-

ния спортен календар на МОН и Националния календар за изяви по интереси на децата и учени-

ците. 

Ученици, педагогически специалисти, образо-

вателни институции 

6. Осигуряване професионално образование, съответстващо на нуждите на пазара на труда 

 

При планирането на държавния план-прием по специалности от професии се търси по-тясно 

обвързване на професионалното образование с икономическите приоритети на общините в област 

Кюстендил и приоритетите на област Кюстендил. Писмените становища за обучение по търсени 

специалности от професии на областна администрация, общински администрации, дирекции 

„Бюро по труда“ и заявките на работодателски организации са предоставени на директорите на 

училищата, осъществяващи прем.  

Извършени са дейности във връзка с координирането и взаимодействието между институци-

ите за професионално образование и обучение и териториалните органи на изпълнителната власт, 

регионалните структури на представителните организации на работодателите във връзка с плани-

ране на държавния план-прием.  

Създадена е организация за представяне на специалностите и профилите, по които ще се осъ-

ществява държавен план-прием през учебната 2021/2022 година, на родителски срещи с учени-

ците и родителите на учениците в VII клас с цел осигуряване на информиран избор  на  учениците 

в VII клас, обучавани през учебната 2020/2021 година и техните родители. 

Ученици, педагогически специалисти, областна 

и общински администрации, дирекции „Бюро 

по труда“, работодателски организации, предп-

риятия и фирми 

7. Усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти, подкрепа и мотивиране за развитие и ква-

лификация и насърчаване обмена на добри практики. 
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Във връзка с повишаване нивото на професионална компетентност на педагогическите специ-

алисти и кариерното им развитие през учебната 2020/2021 година РУО – Кюстендил осъществи 

подкрепа на педагогическите специалисти за развитие и квалификация чрез планиране и провеж-

дане на регионални квалификационни дейности (след проучване на потребностите им и съобразно 

приоритетните области за квалификация на МОН), организиране на обмен на добри практики на 

областно ниво, участие в изпълнението на национални програми и проекти, свързани с квалифи-

кацията и професионалното развитие на педагогическите специалисти – НП ,,Квалификация“, НП 

,,Мотивирани учители“, проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация за професионално развитие 

на педагогическите специалисти”, проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния 

ден“, проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

Педагогическите специалисти от образовател-

ните институции в областта 

 

II. Регионални приоритети в дейността на РУО (различни от водещите направления): 

Дейност  Обхват  

1. Осъществяване на ефективна образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

В област Кюстендил функционира Консултативен съвет, в който са включени директори на 

училища и детски градини от област Кюстендил, обучаващи деца и ученици от уязвими групи, 

представители на общини, представители на неправителствената организация Сдружение 

„Ларго“. Основни дейности на съвета: обсъждат се проблеми, свързани с реализирането на обу-

чението от разстояние в електронна среда и се набелязват мерки за преодоляването им; ролята на 

образователните медиатори, подпомагащи учителите и родителите в ОРЕС; провеждат се работни 

срещи за споделяне на открити практики за обмяна на опит и идеи за осъществяване на ефективна 

образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; инициират се ин-

формационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от об-

разователната интеграция на децата от етническите малцинства; провеждат се родителски срещи 

и се изработват брошури с информация за седмокласниците и родителите им относно специал-

ностите и професиите в профилираните и професионалните гимназии; на директорите и учителите 

на началните, основните и средните училища в област Кюстендил се оказва подкрепа за открива-

нето и записването в училище на всички деца, подлежащи на училищно образование в първи клас. 

Директори на училища и детски градини, пред-

ставители на общини, Сдружение „Ларго“, 

деца/ученици от уязвими групи и родителите им 

2. Стимулиране на творческите изяви на талантливите ученици в област Кюстендил чрез организиране и провеждане на регионални 

инициативи 

   За стимулиране и изява на творческия потенциал на талантливите ученици от училищата в об-

ластта РУО – Кюстендил организира и провежда регионални конкурси в областта на историята, 

литературата и гражданското образование. Ежегодно се провеждат регионалните конкурси по 

литература за есе на тема „ България в мен“ и по история и грацданско образование „България – 

познатата и непозната“. 

Ученици от училищата в област Кюстендил 
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3. Развитие на професионалното образование и обучение в област Кюстендил 

Популяризиране на професиите по професионални направления на територията на областта 

чрез организирани инициативи в професионалните гимназии/Дни на отворените врати, Ден на 

професиите и др./. 

Проведена „Училищна панорама и панорама на професионалното образование“ във всяка об-

щина с участието на училищата, осъществяващи прием на ученици след завършено основно об-

разование и ученици в VII клас от училищата от съответната община.  

Осъществена обмяна на опит между директорите на професионалните гимназии, обучаващи  

паралелки в дуална система на обучение. 

Осъществен обмен на добри практики на учителите по професионална подготовка по профе-

сио-нални направления при провеждане на практическото обучение по професии и по прилагане 

на компетентностния подход при обучението по предмети по професионална подготовка. 

Подобрена материалната база на отделни училища чрез участие в проекти. На 6 училища, 

включе-ни в проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“, са 

предоставени финансови средства за закупуване на инструменти и оборудване, материали за це-

лите на дуалното обучение, включително на работни и предпазни облекла и лични предпазни 

средства. 

Професионалното образование и обучение в училищата в област Кюстендил в по-голямата си 

част е съобразено със спецификата на местната икономика. Ученици от първи гимназиален етап 

в дуална система на обучение, включени в дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Под-

крепа за дуалната система на обучение“ проведоха  „пробно стажуване“ в партниращо предприя-

тие на съответната професионална гимназия. 

Ученици от прогимназиален етап, ученици от 

гимназиален етап, учители по професионална 

подготовка, родители 

 

I. Дейности за реализиране на направленията и приоритетите: 

№ Дейност по Срок 

Индикатори за изпълнение 

При-

чини за 

неизпъл-

нението 

Предп-

риети 

дейст-

вия 

(при 

неиз-

пълне-

ние) 

Мерна 

единица 

(брой, %) 

Плани-

рани 

стой- 

ности 

Реализирани 

стойности 

1. Изпълнение на плана по Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020) 

1.1.  Координиране на дейностите на 

екипите за обхват и участие в при-

лагането на Механизма за съвмес-

септември 

2020 г. – 

август 

2021 г. 

брой 

екипи за 

обхват 

 

16 екипа 

за обхват 

С цел координиране на дейностите на екипите за обхват и участие в прилага-

нето на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включ-
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тна работа на институциите по обх-

ващане и включване в образовател-

ната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и 

училищна възраст 

ване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и уче-

ници в задължителна предучилищна и училищна възраст са извършени следните 

дейности: 

- На територията на област Кюстендил функционират 17 екипа, сформирани 

по реда на чл. 3, ал. 7 от ПМС №100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране 

на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст.  

- Обходите се планират съвместно с директорите на образователните инсти-

туции съгласно изискванията на чл. 5, ал. 8, т. 5 от ПМС № 100/08.06.2018 г. и се 

провеждат съгласно изготвените графици. 

- Екипите за обхват на територията на област Кюстендил и училищните екипи 

своевременно предприемат обходи по домовете на отсъстващите по неуважи-

телни причини деца и ученици с цел превенция на риска от отпадане и на пов-

торно отпадане на деца и ученици, за които има информация за отсъствия, слаб 

успех и проблемно поведение. 

- Проведени са работни срещи с директорите на образователните институции, 

на които се обсъждат проблеми и казуси и се споделят добри практики. 

- Във връзка с реализиране на дейности по Национална програма „Заедно за 

всяко дете“ на територията на област Кюстендил са проведени две онлайн ра-

ботни междуинституционални срещи с членове на екипите от училищата, детс-

ките градини, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, общините.  

- Проведени са 90 обходи от екипите за обход, ръководители на които са ек-

сперти от РУО – Кюстендил. От направените обходи, едно дете е записано за 

пръв път в детска градина. 

- Екипите в детските градини и училищата са извършили 403 обхода. След 

направените обходи 19 деца/ученици са включени за първи път в образовател-

ната система, 80 деца/ученици са реинтегрирани и успешно задържани в образо-

вателната система.  

- В резултат на дейностите е предотваратен рискът от отпадане за 285 

деца/ученици, за които са предприети съответни мерки от образователните инс-

титуции и други институции – партньори по Механизма. 

- Общият брой  на отпадналите деца и ученици е 61. От тях 11 деца от 4 детски 

градини са отпаднали поради: смяна на местоживеене (5 деца); заминали за чуж-

бина (2 деца); трайно непосещаващи детска градина (4 деца).  50 ученици от 13 

училища са отпаднали поради: заминаване в чужбина (6 ученици); навършване 

на 16 години (2 ученици); трайно непосещаващи училище (31 ученици); напус-

нали училище поради семейни причини (10 ученици); един ученик е обявен за 

национално издирване. 
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- Генерираните писма чрез ИСРМ до кметовете на общини за налагане на сан-

кции по чл. 347 от ЗПУО за периода от 1 декември 2020 г. до 30 април 2021 г. са 

122. 

- Реализирани са съвместни дейности с Областна дирекция на МВР – Кюс-

тендил във връзка с установяване на местопребиваването на 235 деца и ученици.  

Положителни практики в област Кюстендил: 

- в подкрепа на личностното развитие на учениците, застрашени от отпадане 

и активното им включване в обучението от разстояние в електронна среда от 

училища са предоставени електронни устройства /лаптопи, таблети/; 

- осигурено е обучение за работа с електронни платформи на ученици и ро-

дители;  

- провеждена е допълнителна работа с продължително отсъстващите деца, 

които възобновяват посещенията си в детските градини, извън основните ситуа-

ции за отстраняване на дефицити по отношение на учебното съдържание; 

- проведени са индивидуални срещи с родителите на децата и учениците, зас-

трашени от отпадане от образователната система; 

- с цел превенция на отпадането на учениците от училище в реална и онлайн 

среда са проведени консултации от педагогически съветници/психолози, назна-

чени към училищата; 

- проведено е обучение на 1830 ученици в риск от отпадане в 243 групи за 

допълнителни обучения по проект „Подкрепа за успех“ с цел преодоляване на 

натрупани пропуски в усвояването на учебното съдържание по учебни предмети; 

- активно участие на образователните медиатори, назначени към училища, 

които се включват в помощ на директорите на училищата и класните ръководи-

тели при осъществяването на обучението от разстояние в електронна среда; 

- споделят се презентации с добри практики между образователните институ-

ции; 

- непрекъснато се подобрява комуникацията между представителите на раз-

личните институции, участващи в екипите за обхват. 

1.2.  Контрол върху организацията на 

целодневната организация на учеб-

ния ден и ролята и за изпълнение на 

Стратегията за намаляване дела на 

преждевременно напусналите обра-

зователната система (2013-2020) 

септември 

2020 г. – 

юни 2021 

г.   

брой учи-

лища 

6 училища През учебната 2020/2021 година са извършени проверки в 6 училища относно 

организацията на целодневната организация на учебния ден - ОУ „Н. Й. Вапца-

ров“, гр. Бобов дол, ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница,  СУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. Дупница, Шесто ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Кюстендил, НУ 

„Св.св. Кирил и Методий“, с. Раждавица, общ. Кюстендил и ОУ „Христо Ботев“, 

с. Невестино, общ. Невестино.  

В проверените 6 училища в начален етап се обучават 907 ученици. Обхвана-

тите ученици в групи за ЦОУД са 717, което е 79 %. В прогимназиалния етап на 

пет от проверените училища се обучават 695 ученици. Обхванатите ученици в 

групи за ЦОУД в прогимназиален етап е 399, което е 57 %. 

За изпълнение на дейностите в групите за ЦОУД директорите са разработили 

годишни училищни програми за ЦОУД, приети на заседания на педагогически 
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съвет и утвърдени със заповед на директора на съответното училище в началото 

на учебната 2020/2021 година и училищна програма за съдържанието на дейнос-

тите по интереси по групи за съответната година съгласно чл. 21 д от Наредбата 

за приобщаващото образование. Утвърдени са дневен режим за дейностите в 

ЦОУД и графици за консултации по време на самоподготовката. Осигурени са 

място и материали за провеждане на дейностите, време и място за обедно хра-

нене за учениците.  

В ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Дупница и Шесто ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Кюстендил се провеждат дей-

ностите в ЦОУД и учебните часове от училищния учебен план в смесен блок 

преди обяд и след обяд, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 

2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Във връзка с осъществените текущи проверки е връчена заповед за задължи-

телни предписания за отстраняване на констатирани пропуски в работата на 1 

директор на училище - ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол.  

Извършена е проверка на присъствието на учениците като е попълнена карта 

по образец на РУО.  

Оказана е методическа подкрепа на директорите и заместник-директорите на 

училищата. 

Установено е, че учениците, включени в групите за ЦОУД посещават орга-

низираните дейности и са мотивирани за учебна дейност. Посещението на гру-

пите в ЦОУД и включването на учениците в разнообразни дейности е предпос-

тавка за намаляване на риска от отпадане от образователната система. 

1.3.  Осъществяване на контрол за: 

- обучението на ученици в задължи-

телна училищна възраст в самосто-

ятелна форма по реда на 112, ал. 1, 

т. 2 от ЗПУО 

- обучението на деца в задължи-

телна предучилищна възраст в са-

мостоятелна организация по реда 

на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО  

съгласно 

сроковете, 

опреде-

лени в чл. 

21, ал. 4 

от 

ПУФРУО 

 

брой 

деца/уче-

ници 

деца и 

ученици, 

за които 

се органи-

зира 

СОПО и 

СФО 

Осъществен е контрол в края на първи и втори срок на учебната 2020/2021 

година относно създадената организация от директорите на училища за органи-

зиране и провеждане на самостоятелна форма на обучение за ученици под 16-

годишна възраст в 7 училища за 13 ученици, както следва: ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“- гр. Кюстендил, ОУ „Проф. Марин Дринов“- гр. Кюстендил, ОУ „Не-

офит Рилски“ - гр. Дупница, СУ „Св. Климент Охридски“- гр. Дупница, ОУ 

„Аверкий Попстоянов“- гр. Рила, ЕГ „Д-р Петър Берон“ - гр. Кюстендил и ПГИМ 

„Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил.  

Осъществен е контрол в края на учебното време на учебната 2020/2021 го-

дина относно създадената организация от директорите на 1училище и 1 детска 

градина за организиране и провеждане на самостоятелна организация за социа-

лизация, отглеждане и обучение на деца в задължителна предучилищна възраст 

– в 1 детска градина за 3 деца и в 1 училище за 2 деца.  

Констатирани са нарушения във връзка с определянето на сроковете за про-

веждане на изпитните сесии, регламентирани в чл. 34, ал. 7 от Наредба № 11 от 

1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, 

както и на изискванията за състава на училищната комисия по организиране на 
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писмените изпити, посочени в чл. 40, ал. 2 от Наредба № 11 от 1 септември 2016 

г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците. 

Изготвени са констативни протоколи и са връчени заповеди със задължи-

телни предписания на директорите на ОУ „Проф. Марин Дринов“- гр. Кюстен-

дил и СУ „Св. Климент Охридски“- гр. Дупница. 

2. 
Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката (2014-2020 

г.) 

2.1. Координиране и информиране на 

образователните институции по НП 

„ИКТ в системата на предучилищ-

ното и училищното образование“ за 

2020 г. във връзка с изпълнение на 

заложените в Плана за реализация 

за изпълнение на Стратегията за 

ефективно прилагане на информа-

ционните и комуникационните тех-

нологии в образованието и науката 

(2014-2020 г.) 

учебна 

2020/2021 

година 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

37 училища 

19 детски 

градини 

2 ЦПЛР 

Осигурена е информираност на всички 37 училища, 19 детски градини и 2 

ЦПЛР на територията на област Кюстендил по НП "Информационни и комуни-

кационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното об-

разование" за 2020 г. и 2021  г. 

Финансиране по програмата за 2020 г. са получили: 

- 1 училище за интерактивни дисплеи; 

- 3 детски градини за комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор;  

- 6 детски градини за лаптопи; 

- 24 училища за получаване на средства за електронен дневник; 

- 20 училища за средства за Интернет свързаност; 

- 9 училища за преносими компютри и таблети. 

Финансиране по програмата за 2021 г. са получили: 

- 1 училище за интерактивни дисплеи; 

- 2 детски градини за комплект интерактивна дъска и късофокусен проектор; 

- 6 детски градини за преносими компютри; 

- 1 училище за изграждане/доизграждане на безжични (Wi-Fi) мрежи. 

  

2.2. Организиране и провеждане на ра-

ботна среща с учители от област 

Кюстендил на тема: „Електронните 

образователни платформи и ре-

сурси в учебния процес“ – обмяна 

на добри практики 

ноември 

2020 г. – 

април 

2021 г. 

брой ра-

ботни 

срещи 

1  Проведена е онлайн работната среща със 76 директори на училища, учители 

по математика, информатика и информационни технологии, учители по други 

учебни предмети, проявяващи интерес към тематиката за електронните образо-

вателни платформи и ресурси в учебния процес.  

Добри практики относно използвани в учебния процес образователни плат-

форми и приложения са представени от директори и учители от следните учи-

лища: 

-ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил; 

-Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница; 

-ПГ по транспорт, гр. Дупница; 

-ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил. 

  

3. Изпълнение на плана по Националната стратегия за учене през целия живот (2014 - 2020) 
3.1. Контрол по спазване на Наредба № 

2 от 13.11.2014 г. за условията и 

реда за валидиране на професио-

нални знания, умения и компетент-

ности при валидиране на професио-

учебна 

2020/2021 

година 

брой учи-

лища, ор-

ганизи-

ращи ва-

лидиране 

 

според по-

дадените 

заявления 

за валиди-

ране 

През учебната 2020/2021 година няма лица, заявили желание за валидиране 

на професионални знания, умения и компетентности. 
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нални знания, умения и компетент-

ности в училищата и оказване на 

методическа подкрепа.  

3.2. Участие в Националните дни на 

учене през целия живот 

съгласно 

график на 

МОН 

брой 

участия 

1 участие 

 

В Националните дни на учене през целия живот, проведени в периода 7 - 9 

октомври 2020 г. в гр. Габрово, организирани от Министерството на образовани-

ето и науката с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на ЕС и в парт-

ньорство с Областна администрация - Габрово, РУО на МОН – Габрово и с ак-

тивното съдействие на Община Габрово участваха  началника на РУО – Кюстен-

дил и ст. експерта за КПС. 

В изложението, проведено на 8 октомври 2020 г. със свой щанд се представи 

ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил.  

За популяризиране на събитието е подготвена и качена информация на сайта 

на РУО – Кюстендил. 

  

3.3. Участие на членове на областната 

координационна група за учене 

през целия живот в дейности по 

проект ,,Националните координа-

тори в изпълнение на Европейската 

програма за учене на възрастни“ 

съгласно 

график на 

МОН 

брой учас-

тия 

3 участия 

 

 

Посланиците на EPALE от област Кюстендил участваха в уебинар, проведен 

на 16 декември 2020 г., на който са представени теми, свързани с ангажиране на 

потребителите и работата с Платформата на EPALE, основни критерии за подбор 

на най-добър посланик и предстоящи дейности през 2021 г.  

Председателят на областната координационна група за област Кюстендил и 

член на Координационния съвет участва в онлайн работна среща с Координаци-

онния съвет на Националната платформа ,,Обединени за ученето на възрастни“, 

проведена на 18 декември 2020 г., на която са обсъдени изпълнението на Прог-

рамата на националния координатор за учене на възрастни през 2020 г. и основ-

ните дейности през 2021 г., както и графика на дейностите, свързан с подготов-

ката на Последваща оценка на въздействието на Националната стратегия за 

учене през целия живот. 

Членовете на областната координационна група за учене през целия живот 

участваха в организираната от МОН онлайн работна среща, проведена на 21 де-

кември 2021 г., на която са представени събитията през 2020 г., EPALE – онлайн 

професионални общности, новата Европейска програма за умения и Препоръ-

ката на Съвета за ПОО и събитията през 2021 г. 

  

4. Изпълнение на плана за действие по Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

4.1. Работни срещи с членовете на Кон-

султативния съвет към РУО – Кюс-

тендил за планиране на дейности за 

образователна интеграция на де-

цата и учениците от етническите 

малцинства с представители на об-

щините Кюстендил и Дупница, с 

директори на училищата и детските 

градини от област Кюстендил 

октомври 

2020 г. - 

май 2021 

г. 

 

 

брой ра-

ботни 

срещи 

2 срещи Проведени са две работни срещи, както следва: на 05.02.2021 г. и на 

26.05.2021 г. в платформата Zoom. Участие в дискусията взеха членовете на Кон-

султативния съвет (директори на училища и детски градини от област Кюстен-

дил, обучаващи деца и ученици от уязвими групи, представители на общини, 

представители на неправителствената организации – Сдружение „Ларго“. Обсъ-

дени са проблеми, свързани  с реализирането на обучението от разстояние в елек-

тронна среда и са набелязани мерки за преодоляването им. Отчетена е ролята на 

образователните медиатори, които подпомагат учителите и родителите в ОРЕС.  
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Представени са презентации на открити практики за обмяна на опит и идеи 

за осъществяване на ефективна образователната интеграция на децата и учени-

ците от етническите малцинства.  

4.2. Провеждане на информационни 

кампании сред родители и общест-

веност за разясняване на взаимните 

ползи от образователната интегра-

ция на децата от етническите мал-

цинства 

октомври 

2020 – 

юни 2021 

г. 

брой про-

ведени 

кампании 

1 кампа-

ния 

РУО – Кюстендил инициира провеждането на информационни кампании 

сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образова-

телната интеграция на децата от етническите малцинства в училищата в област 

Кюстендил. 

В срок до 30.06.2021 г. директорите на училищата, осъществяващи държавен 

план-прием след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година 

в област Кюстендил, представиха доклади за плануваните и реализираните дей-

ности с ученици и техните родители за представяне на училищата, профилите и 

специалностите от професии, както и запознаването им с материалната база и 

възможностите, които предлага съответното училище с цел създаване на интерес 

и привличане на учениците да кандидатстват в съответното училище. Предста-

вени са 17 доклада. Проведени са родителски срещи, изработени са брошури, 

осигурено е посещение на седмокласници и техните родители в профилираните 

и професионалните гимназии.  

Директорите и учителите на началните, основните и средните училища в об-

ласт Кюстендил осъществиха активна дейност по отношение откриването и за-

писването в училище на всички деца, задължително подлежащи на училищно 

образование в първи клас за учебната 2021/2022 година. 

  

4.3. Провеждане на открити педагоги-

чески практики за успешно сътруд-

ничество с родителите и за привли-

чането им като партньори в провеж-

дането на интеграционните поли-

тики 

ноември 

2020 г. – 

април 

2021 г- 

Брой про-

ведени 

практики 

2 прове-

дени прак-

тики 

Във връзка с изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на де-

цата и учениците от етническите малцинства, както и с цел обмяна на добри 

практики Регионално управление на образованието – Кюстендил инициира и 

проведе с учителите от начален етап на 29.04.2021 г. в платформата Zoom ра-

ботна среща за представяне на проектни дейности с творчески и изследователски 

характер с учениците и техните родители на тема: „У дома празнуваме Велик-

ден“. Представени са 16 проекта.  

На онлайн работна среща, проведена на 28.04.2021 г. на тема: „Празници и 

обичаи в моя дом“ са представени 9 проекта под формата на презентации. Про-

ектите са реализирани от ученици, обучавани в прогимназиален етап съвместно 

с техните родители.  

Откритите педагогически практики са представени пред учители от начален, 

прогимназиален и гимназиален етап от всички училища в област Кюстендил. 

  

5. Изпълнение на плана за действие по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)  
5.1 Организиране и провеждане на 

„Седмица на четенето“ в детските 

градини и училища за утвържда-

ване на модели на добри практики 

за съвместна дейност с родители и 

Ежеме-

сечно 

/всяка 

последна 

седмица 

на месеца/ 

Брой ини-

циативи 
20 иници-

ативи 

 

Във всички училища и детски градини на територията на област Кюстендил 

през учебната 2020/2021 година са проведени повече от 20 инициативи, свързани 

с насърчаване на четенето в последната седмица на всеки месец. Организирани 

са маратон на четенето, състезания и конкурси. Обогатени са читателските къ-

тове с донесени от децата и учениците книги в класните стаи и са обособени 
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местна общност в подкрепа на на-

сърчаване на грамотността 

от октом-

ври 2020 

г. до м. 

юни 2021 

г. 

читателски зони. В условията на обучение от разстояние в електронна среда учи-

лищата осигуряват дигитални ресурси в облак и достъп до електронни библио-

теки чрез линкове. 

5.2. Организиране и провеждане на ра-

ботни срещи с учителите по БЕЛ за 

оказване на методическа подкрепа 

при разработване на план за просле-

дяване, оценка и анализ на постиг-

натите от учениците равнища на 

грамотност. 

октомври  

2020 г. - 

април 

2021 г. 

 

Брой 

срещи 

2 срещи 

 

На 19 април 2021 г. с учители по БЕЛ от училищата в гр. Кюстендил, с. Не-

вестино и с. Трекляно е проведена онлайн работна среща за обмяна на добри 

практики при разработване на план за проследяване, оценка и анализ на постиг-

натите от учениците равнища на грамотност. Представени са доклади от Елка 

Лучанска от ПГЛП „Вл. Димитров – Майстора“ – Кюстендил, Милена Колева от 

ПТГ „Джон Атанасов“ – Кюстендил и Георги Бургов от Спортно училище „Ва-

сил Левски“ – Кюстендил. 

На 22 април 2021 г. с учители по БЕЛ от училищата в гр. Дупница, с. Край-

ници, с. Яхиново, с. Самораново, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол, гр. Кочери-

ново и гр. Рила е проведена онлайн обмяна на добри практики при разработване 

на план за проследяване, оценка и анализ на постигнатите от учениците равнища 

на грамотност. Представени са доклади от Георги Стамболийски от Професио-

нална гимназия - Бобов дол, Райна Георгиева от ПГ по транспорт – гр. Дупница, 

Весела Златкова – СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня и Прасковя Дамянова 

от ПГОСУ – Дупница. 

На работните срещи доклади са представени от учители по БЕЛ, при които 

през учебната година е осъществен контрол във връзка с ниските резултати на 

ДЗИ и на НВО по БЕЛ през учебната 2019/2020 година. Целта и на проверката, 

и на работните срещи бе да се установят причините, поради които в проверените 

училища образователните резултати по БЕЛ са изключително ниски в послед-

ните години. Запазва се и тенденцията за ниски текущи резултати от обучението 

по БЕЛ в проверените училища в гимназиален етап и прогимназиален етап, като 

може да се направи заключението, че липсва ефект от прилаганите до момента 

мерки за преодоляване на дефицитите и за повишаване на резултатите. Учени-

ците не  посещават редовно часовете за консултации през учебната година. Ин-

тересът им се засилва едва когато наближи края на учебната година и когато е 

невъзможно да се компенсира огромния обем пропуски. В проведените работни 

срещи с учителите става ясно, че учениците са демотивирани да участват в 

учебни часове, липсва интерес към предмета. Ниските резултати от НВО и ДЗИ 

по БЕЛ се обясняват с факта, че голяма част от учениците в горепосочените учи-

лища са от крайно бедни семейства, където традиционно образованието не се 

цени като ценност и не е приоритет в житейските им разбирания.  

На проведените работни срещи учителите по БЕЛ споделят използваните от 

тях начини за разработване на план за проследяване, оценка и анализ на постиг-

натите от учениците равнища на грамотност, като всеки от тях отчита различна 
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степен на полезност. Планират се различни мерки за преодоляване на пропус-

ките на учениците в съответствие с установените постигнати образователни ре-

зултати. 

Според участвалите на срещата учители липсата на инструменти за мотива-

ция на учениците за присъствие и участие в часовете, липсата на активност и 

инициативност от тяхна страна, липсата на базова грамотност при голяма част 

от ученици е огромно препятствие при работата по БЕЛ. Още по-чувствителна е 

темата по време на обучението от разстояние в електронна среда, когато демо-

тивацията при учениците е още повече, а възможността за контрол от страна на 

учителя е ограничен. 

5.3. Координиране на дейности за оси-

гуряване на лесен достъп на децата 

и учениците до книги и библио-

теки, за обогатяване на училищ-

ните библиотеки, за създаване и за 

поддържане на библиотеки в клас-

ните стаи. 

октомври  

2020 г. - 

април 

2021 г. 

Брой ини-

циативи 

20 иници-

ативи 

В училищата и детските градини на територията на област Кюстендил по по-

вод различни празници, чествания, годишнини са проведени повече от 20 ини-

циативи, свързани с обогатяване на училищните библиотеки и кътове с книги. 

Деца и родители, обществени личности и партньорски институции са сред ос-

новните дарители на книги.  

При присъствено обучение за децата и учениците се организират посещения 

на общински и регионални библиотеки и читалища. В условията на обучение от 

разстояние в електронна среда за по-големите ученици училищата осигуряват 

дигитални ресурси в облак и достъп до електронни библиотеки. 

  

5.4. Провеждане на работни срещи с 

учителите по български език и ли-

тература за обмяна на добри прак-

тики с фокус върху иновативните 

подходи в учебния процес.  

октомври,  

2020 г. - 

април, 

2021 г. 

Брой 

срещи 

2 срещи 

 

На 20 април 2021 г. с учители по БЕЛ от училищата в гр. Кюстендил, с. Не-

вестино и с. Трекляно е проведена онлайн обмяна на добри практики с фокус 

върху иновативните подходи в учебния процес. Представени са доклади от Да-

ниела Мицова от ОУ „Христо Ботев“ – с. Невестино, Теменужка Стоянова от ОУ 

"Св. Кл. Охридски" – с. Трекляно и методическо обединение по БЕЛ в база 2 на 

Шесто ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Кюстендил. 

На 23 април 2021 г. с учители по БЕЛ от училищата в гр. Дупница, с. Край-

ници, с. Яхиново, с. Самораново, гр. Сапарева баня, гр. Бобов дол, гр. Кочери-

ново и гр. Рила е проведена онлайн обмяна на добри практики с фокус върху 

иновативните подходи в учебния процес. Представени са доклади от Лили Кос-

това от СУ „Св. Климент Охридски“ – Дупница, Мая Пейчева от ОУ „Христаки 

Павлович“ – Дупница, Биляна Спасова от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Дуп-

ница.  

 Във фокуса на срещите бе затруднението на учителите по БЕЛ при работата 

с учениците от уязвимите групи, както и учениците с нисък социален статус и 

слаба мотивация за учене. Всеки от участниците в дискусията сподели начините 

си на работа за планиране, проследяване и анализиране. Учителите се обединиха 

около твърдението, че всеки от подходите за работа може да бъде определен като 

иновативен метод, когато той дава дори минимален резултат при работа с уче-

ници без мотивация за учене и интерес към науката. В много случаи учениците 

са с майчин език, различен от българския език, което допълнително усложнява 
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работата на учителите. При използване на нови методи и подходи учителите от-

читат повишение на интереса на учениците, което не винаги води до повишаване 

на образователните резултати. Често при работа с такива ученици на учителя се 

налага да съставя тестове за проверка, чието съдържание, обем и трудност не 

съответстват на възрастта и класа на учениците, а се съобразяват с техните въз-

можности и в същото време се отдалечават от проверката на очакваните резул-

тати, заложени в учебните програми. Това от своя страна води до голямо разми-

наване при вътрешното и външното оценяване в VII и в Х клас. Използват се 

игрови елементи при преподаването. Налага се да се актуализират знания от пре-

дишни години, поради съществени пропуски. За задържане на вниманието и за 

провокиране на по-голям интерес към предмета учителите използват различни 

дигитални ресурси и платформи („Уча се“, Kahoot). Основна пречка за постигане 

на по-високи резултати според учителите по БЕЛ е невъзможността да се ком-

пенсира липсата на базова грамотност при част у учениците.                                                                                

6.  Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за периода 2015-2020 г.  
 

6.1 Провеждане на работна среща на 

тема: „Роля и отговорности на 

всички заинтересовани страни при 

реализацията на дуалната система 

на обучение“.  

октомври 

2020 г. – 

юни 2021 

г. 

брой 

срещи 

1 работна 

среща 

 

Организирана и проведена е онлайн работна среща на тема: „Роля и отговор-

ности на всички заинтересовани страни при реализацията на дуалната система 

на обучение“ с участието на директорите на професионални гимназии, осъщест-

вяващи дуална система на обучение в област Кюстендил. Представители на фир-

мите-партньори на училищата не се отзоваха на поканата за участие в срещата.  

На работната среща са обсъдени дейности във връзка с организацията на обу-

чението през учебната 2021/2022 година и възможности за разширяване на при-

ема на паралелки в дуална система на обучение. Осъществена е обмяна на опит 

между директорите на професионалните гимназии, обучаващи  паралелки в ду-

ална система на обучение. 

  

6.2 Популяризиране на професиите по 

професионални направления на те-

риторията на областта чрез органи-

зиране на подходящи инициативи 

/Дни на отворените врати - по про-

фесионални гимназии, Ден на про-

фесиите/ 

ноември 

2020 г. – 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

11 

училища 

За отбелязване на „Седмица на професионалните умения в България“ в 10 

професионални гимназии и едно средно училище в област Кюстендил са органи-

зирани и проведени на училищно ниво следните дейности: 

1. „Дни на отворените врати“ в училищата; 

2. Изнесени са лекции от работодатели пред учениците;  

3. Предоставени са презентации на фирми-партньори за тяхната производст-

вена база и производствена дейност;  
4. Проведен е уебинар с учениците; 

5. Проведени са ученически състезания и викторини; 

6. На електронната страница на всяко училище са публикувани материали и 

филми за училището и професиите, които се изучават. 

Работодателските организации не са подавали регистрационна форма в РУО 

– Кюстендил с покана за съвместни дейности с професионалните гимназии в об-

ластта за отбелязване на „Седмица на професионалните умения в България“ в 

периода 9-13.11.2020  година. 
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7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за периода  
7.1. Национална програма „Ученически 

олимпиади и състезания“, одобрена 

с РМС № 285 от 30 април 2020 г., 

Модул  „Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

 

учебна 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой про-

екти, 

брой 

сформи-

рани 

групи  

11 про-

екта от 7 

училища, 

13 групи 

от 7 учи-

лища 

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Ученически олимпи-

ади и състезания“, одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г.., Модул „Осигу-

ряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпи-

ади“ са осъществени следните дейности: 

- със заповед на началника на РУО за срока на действие на програмата е оп-

ределена регионална комисия; 

- осъществена е координация и контрол на изпълнението на модула на прог-

рамата; 

- осигурено е обучение на 124 талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади; 15 ученици са участвали в националните кръгове на ученическите 

олимпиади през юни 2021 година; 

- изготвена е обобщена информация за изпълнението на индикативните па-

раметри по модула на програмата, съдържаща: доклад за постиженията на уче-

ниците съгласно поставените цели на програмата; отчет за извършените про-

верки от екипа за мониторинг; отчет за проведените учебни занятия, за изплате-

ните суми и за неусвоените средства от училищата; финален отчет за получените, 

разходваните и неусвоените средства. 

Отправена е покана до 6 училища, които могат да бъдат бенефициенти, за 

участие в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, одоб-

рена с РМС № 188 от 5 март 2021 г., Модул  „Осигуряване на обучение на талан-

тливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. 

Осъществена е организационно-координираща и методическа дейност при 

изготвянето на проектните предложения. Разгледани и оценени са постъпилите 

в РУО проектни предложения. Изготвен е от регионалната комисия формуляр за 

оценяване и протокол с оценки на 11 проектни предложения от 6 училища. 

  

7.2. Национална програма „Осигуря-

ване на съвременна образователна 

среда“, одобрена с РМС № 285 от 

30 април 2020 г. 

      

7.2.1 Модул „Подобряване на условията 

за експериментална работа по при-

родни науки в профилираната под-

готовка“ 

учебна 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой учи-

лища 

1 училище 

 

В Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

Модул Б „Подобряване на условията за експериментална работа по природни 

науки в профилираната подготовка“, одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г.,  

през учебната 2020/2021 година участва едно училище – Профилирана гимназия 

„Христо Ботев“, гр. Дупница.  

Със средства по модула на програмата е изграден център по природни науки. 

Закупени са уреди, прибори и материали, съобразени с изискванията и очаква-

ните резултати от практическата дейност на учениците съгласно учебните прог-

рами за профилирана подготовка по физика и астрономия, химия и опазване на 

околната среда и биология и здравно образование. 
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Подобрени са условията за експериментална работа с цел формиране у уче-

ниците на практически знания и умения и за придобиване на основни компетен-

тности в областта на природните науки. 

7.2.2 Модул „Културните институции 

като образователна среда“ 

учебна 

2020/2021 

г. съг-

ласно на-

ционал-

ната прог-

рама 

брой учи-

лища 

2 училища 

 

За участие в Национална програма „Осигуряване на съвременна образова-

телна среда“, Модул Г „Културните институции като образователна среда“, 

одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г. от кандидатстващите две училища, 

финансиране по програмата за изпълнение на дейностите по модула през учеб-

ната 2020/2021 година е одобрено едно училище – Профилирана гимназия 

„Христо Ботев“, гр. Дупница.  

Чрез изпълнението на дейностите по модула на Националната програма е 

осигурена възможност на учениците да използват културните институции като 

образователна среда. Създаден е интерес към културните ценности, опознат е 

бита, характера и живота на българина през вековете. Посетени са културни ин-

ституции и театрални постановки в гр. Кюстендил, гр. Дупница, гр. София и гр. 

Пловдив.  

Съгласно изискванията на Националната програма е изготвена обобщена ин-

формация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите по модула на прог-

рамата за изразходваните средства.  

Съгласно изискванията на Национална програма „Осигуряване на съвре-

менна образователна среда“, одобрена с РМС № 188 от 05 март 2021 г., Модул В 

„Културните институции като образователна среда“ със заповед на началника на 

РУО – Кюстендил е определена комисия за оценяване и класиране на проектните 

предложения. Оценени и класирани са две проектни предложения, представени 

в РУО – Кюстендил в указания в програмата срок – на Основно училище „Нео-

фит Рилски“, гр. Дупница и на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня. 

  

7.2.3. Модул „Площадки за обучение по 

безопасност на движението по пъ-

тищата“ 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой учи-

лища 

4 училища 

и 1 детска 

градина 

 

В Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г., Модул Е „Площадки за обучение по 

безопасност на движението по пътищата“ през учебната 2020/2021 година учас-

тват 1 детска градина и 4 училища от област Кюстендил – ДГ „Първи юни“ - гр. 

Кюстендил, СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ - гр. Дупница, ОУ „Неофит Рилски“ 

- гр. Дупница, СУ „Христо ботев“ - гр. Кочериново, СУ „Христо Ботев“ - гр. Бо-

бов дол. Децата и учениците от класираните институции са с формирани: на-

чални представи за пътната среда; умения за безопасно поведение на пътя; кул-

тура на поведение на пътя; знания и умения за безопасно придвижване, преси-

чане на пътен светофар и пешеходна пътека. 

Съгласно изискванията на Национална програма „Осигуряване на съвре-

менна образователна среда“, одобрена с РМС № 188 от 05 март 2021 г., Модул Д 

„Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ със заповед 

на началника на РУО – Кюстендил е определена комисия за оценяване и класи-

ране на проектните предложения. Оценени и класирани са проектните предло-
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жения на 15 детски градини и 9 училища от област Кюстендил. Одобрени за фи-

нансиране от МОН са 1 детска градина и 3 училища на територията на област 

Кюстендил – ДГ „Слънце“ - гр. Кюстендил, ОУ „Професор Марин Дринов" - гр. 

Кюстендил, Шесто ОУ "Свети Паисий Хилендарски" - гр. Кюстендил, ПГИМ 

„Йордан Захариев“ - гр. Кюстендил. 

7.3. Национална програма „Заедно в 

грижата за всеки ученик“, одобрена 

с РМС № 285 от 30 април 2020 г. 

Модул „Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез съз-

даване на индивидуално портфолио 

и оценъчна карта“ 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой учи-

лища 

брой кла-

сирани 

училища  

В Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, одобрена с РМС 

№ 285 от 30 април 2020 г. Модул „Осигуряване на условия за системно просле-

дяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивидуално 

портфолио и оценъчна карта“ за учебната 2020-2021 година в област Кюстендил 

е класирано само едно училище - НУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил с 4 

групи.  

В изпълнение на Националната програма в училището са изготвени 96 порт-

фолиа, които се съхраняват според изискванията. За всеки ученик е създадена 

индивидуална папка с учебни материали и колекция от задания, доказващи уси-

лията, прогреса и постиженията му. Подобрени са критериите за оценяване. Усъ-

вършенствани са уменията на учениците, включени в дейностите по програмата 

за подреждане и организиране на собствената им работа, като част от компетен-

циите на съвременния човек. 

За участие в Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“, одоб-

рена с РМС № 188 от 5 март 2021 г. Модул „Осигуряване на условия за системно 

проследяване на личните постижения на учениците чрез създаване на индивиду-

ално портфолио и оценъчна карта“ са оценени 12 проектни предложения от 3 

училища - ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници, НУ „Св. Климент Охридски“, гр. 

Кюстендил и СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня.  

  

7.4. Национална програма „Успяваме 

заедно“, одобрена с РМС № 285 от 

30 април 2020 г., Модул 1: „Хубаво 

е в детската градина”  

 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой дет-

ски гра-

дини 

6 детски 

градини 

В изпълнение на дейностите по НП „Успяваме заедно“ през учебната 

2020/2021 година участват 6 детски градини – ДГ „Радост“, с. Яхиново, общ. 

Дупница; ДГ„Д-р Тодора Миладинова“, гр. Рила; ДГ „Мечта“, гр. Кюстендил; 

ДГ „Славейче“, гр. Кюстендил; ДГ „Еделвайс“, гр. Кюстендил и ДГ „Зора“, гр. 

Дупница.  

Директорите на детските градини са създали организация и са изпълнили 

планираните дейности. Финансовите разходи са реализирани съгласно изисква-

нията на националната програма.  

За участие в Национална програма „Успяваме заедно“, одобрена с РМС № 

188 от 5 март 2021 г. в РУО – Кюстендил са приети и оценени проектни предло-

жения на 6 детски градини за участие в Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ 

и на 3 детски градини – за участие в Модул 2 „Иновативна детска градина“ на 

Националната програма.  

  

7.5. Национална програма „Квалифика-

ция“, одобрена с РМС № 285 от 30 

април 2020 г. 

 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

брой педа-

гогически 

специа-

листи 

съгласно 

квотата, 

      В изпълнение на дейностите по Национална програма ,,Квалификация“ е осъ-

ществена съответната координация на дейностите с МОН, НЦПКПС, гр. Банкя и 

  

https://www.mon.bg/upload/22576/8NP_Kvalifikacia-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22576/8NP_Kvalifikacia-20.pdf
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сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

опреде-

лена за ре-

гиона 

 

образователните институции от областта във връзка с организиране и провеж-

дане на обученията на педагогически специалисти в съответствие с определените 

за региона квоти по националната програма. 

     Изготвени са писма до образователните институции с информация за съответ-

ните обучения и условията за провеждането им, списъци на участниците и други 

документи, като информацията е изпращана до НЦПКПС, гр. Банкя, където са 

провеждани обученията по националната програма или до МОН. 

      Във връзка с провеждането на обучения по Национална програма ,,Квалифи-

кация“ 2020 г., в съответствие с определените за региона квоти, през учебната 

2020/2021 г. са координирани следните обучения: 

1) Обучение на тема ,,Ролята на директора при прилагането на компетент-

ностния подход в образователния процес за постигане на ключовите ком-

петентности от целия училищен екип“, проведено през м. октомври 2020 

г. с участието на 2 директори на училища. 

2) Обучения на учители на тема ,,Методи за оценяване на математи-

ческа/природонаучна/четивна грамотност в международното изследване 

PISA 2022“. Участваха 2 учители по български език и литература – в пе-

риода 23 – 25.10.2020 г. и един учител по физика и астрономия – в пери-

ода 30 – 31.10.2020 г. Обученията на учителите по математика, ХООС и 

БЗО, планирани за провеждане през месеците ноември и декември 2020 

г. бяха отложени поради усложнената епидемична обстановка в страната. 

3) Национален форум на младите педагогически специалисти на тема  „Пре-

дизвикателствата пред образованието и младите педагози в XXI-ви век“ 

– в периода 16 – 18.10.2020 г. с участието на 2 учители. 

4) Национално изследване по Мярка 1 ,,Изследване по актуални теми на об-

разователната политика, за подпомагане разработването и прилагането 

на нови образователни политики по ключови въпроси на квалификацията 

на педагогическите специалисти“, проведено в периода 25.11.2020 г. – 

05.12.2020 г. от Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“. 

      На основание писмо № 9105-257/04.08.2020 г. на МОН, в качеството си на 

бенефициент по НП ,,Квалификация“ 2020 г. РУО – Кюстендил организира 2 

обучения на тема ,,Компетентностният подход в образованието“, проведени 

както следва: 

 - на 02.10.2020 г. – с участието на 25 учители от начален етап. 

 - на 03.10.2020 г. – с участието на 25 учители от прогимназиален и гимна-

зиален етап. 

       Във връзка с организиране и провеждане на двете обучения са изготвени 

писма до училищата, обобщени са заявките на учителите и е изпратена необхо-

димата информация до Сдружение ,,Синдикат на българските учители“, с които 

РУО – Кюстендил сключи договор за реализиране на обученията. В хода на ор-

ганизацията от подготовката до приключването на обученията са осъществени 
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необходимите дейности по логистиката, изготвянето и изпращането на съответ-

ните документи до училищата, МОН и Сдружение ,,Синдикат на българските 

учители“. Във връзка с отчитане на извършените дейности е подготвен доклад 

до ръководителя на националната програма с приложени към него документи и 

окончателен доклад до ресорния заместник-министър за изпълнението на мер-

ките и дейностите по националната програма. 

       Във връзка с провеждане на обученията на педагогическите специалисти от 

областта по НП ,,Квалификация“ 2021 г. в съответствие с определените за 

региона квоти, през учебната 2020/2021 г. са координирани следните обучения: 

1)    Oбучение на директори на тема ,,Мотивация. Екипност. Лидерство“, 

проведено в периода 31.05.2021 г. – 02.06.2021 г. с участието на 3 

директори на училища. 

2)    Обучение на училищни психолози на тема ,,Програма за превенция и 

интервенция на агресията и насилието в училище“, проведено в периода 

02 – 04.06.2021 г. с участието на 5 училищни психолози и в периода 16 

– 18.06.2021 г. с участието на 2 училищни психолози 

3)    Обучение на учители, които ще преподават по учебени предмети 

компютърно моделиране и информационни технологии в 5 клас, прове-

дено в периода 28.07 – 05.08.2021 г. с участието на 5 учители и в периода 

09 – 18.2021 г. с участието на 6 учители. 

4) Обучение на учители, които ще преподават по учебните програми за XII 

клас по Информатика, проведено в периода 21.07 – 19.08.2021 г. с учас-

тието на 8 учители. 

5)    Обучение на учители, които ще преподават по учебните програми за XII 

клас по Информационни технологии, проведено в периода 22 - 

25.08.2021 г. 

6)  Обучение на учители, които ще преподават по учебните програми за XII 

клас по география и икономика, дистанционната форма на което е про-

ведена в периода 01 - 02.09.2021 г. 

7)   Обучение на учители, които ще преподават по учебните програми за XII 

клас по математика на тема ,,Профилирана подготовка по математика в 

XII клас“, проведено в периода 27 - 29.08.2021 г. 

8) Обучение на учители, които ще преподават по учебните програми за XII 

клас по химия и опазване на околната среда на тема ,,Профилирана под-

готовка по химия и опазване на околната среда“, дистанционната форма 

на което е проведена в периода 04 - 05.09.2021 г. 

        Във връзка с изпълнение на дейностите по тематично направление 3. 

,,Възпитание и ценности“, Мярка I. ,,Подобряване на кадровото обезпечаване на 

системата на училищното образование за реализиране на ценностно-

ориентирано образование“ от НП „Квалификация“ 2021 г. са проучени 

потребностите на училищата от обучения на учители за придобиване на 
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допълнителна квалификация ,,учител по религия“ и са осъществиени 

необходимата организация и координиране на дейностите с училищата от 

областта и МОН за включване в едногодишно обучение на учители за 

придобиване на допълнителна професионална квалификация ,,учител по 

религия“. Проверени са документите на кандидатите. За участие в обучението, 

съгласно квотите за региона, са одобрени двама учители /и две резерви/. 

       На основание писмо № 0512-66/23.04.2021 г. на МОН, в качеството си на 

бенефициент по НП ,Квалификация“ 2021 г. РУО – Кюстендил организира 2 

обучения на тема ,,Лидерство в образователни институции“, както следва: 

- в периода 09 – 10.06.2021 г. – за директори и заместник-директори на 

училища, преминали обучение 30 педагогически специалисти с 

ръководни функции. 

- в периода 10 – 11.06.2021 г. – за директори и заместник-директори на 

останалите видове образователни институции, преминали обучение 20 

педагогически специалисти с ръководни функции от детски градини и 

РЦПППО. 

      Във връзка с организиране и провеждане на двете обучения са изготвени 

писма до образователните институции в областта, обобщени са заявките на 

директорите и е изпратена необходимата информация до Сдружение ,Синдикат 

на българските учители“, с които РУО – Кюстендил сключи договор за 

реализиране на обученията. В хода на организацията от подготовката до 

приключването на обученията са осъществени необходимите дейности по 

логистиката, изготвянето и изпращането на съответните документи до 

училищата, МОН и Сдружение ,Синдикат на българските учители“. Във връзка 

с отчитане на извършените дейности е подготвен доклад до ръководителя на 

националната програма с приложени към него документи за изпълнението на 

мерките и дейностите по националната програма. 

    Началникът на РУО – Кюстендил и ст. експерт за КПС участваха в онлайн 

конференция по НП ,,Квалификация“ 2021 г. във връзка с представяне на резул-

татите от изследване на тема ,,Актуално състояние и развитие на системата за 

продължаваща квалификация на педагогическите специалисти в Република Бъл-

гария (2015 – 2020 г.), както и на резултатите и препоръките от извършен анализ 

на потребностите от продължаваща квалификация в системата на предучилищ-

ното и училищното образование“, проведена на 02.03.2021 г.  
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7.6. Национална програма „Заедно за 

всяко дете“, одобрена с РМС № 285 

от 30 април 2020 г., Модул 1 - "Под-

помагане на екипите за обхват" 

   

С цел осигуряване ефективна комуникация с обществеността и публичност 

на процеса по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната 

система и подобряване на комуникацията между представителите на различните 

институции, участващи в екипите за обхват Регионално управление на образова-

нието – Кюстендил кандидатства за средства по Национална програма „Заедно 

за всяко дете“.  По Националната програма кандидатства освен РУО – Кюстен-

дил и ОУ „Христо Ботев“ – Невестино за финансиране на разходи за командиро-

въчни при извършване на обходите, но училището не успя да усвои предоставе-

ните от МОН средства и същите са възстановени на МОН.  

 

 

7.6.1. Изготвяне и разпространени на ин-

формационни материали,  подпома-

гащи дейността на екипите по обх-

ват за запознаване на родителите и 

обществеността с мерките за обх-

вата и задържането на децата и уче-

ниците в образователната система 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой ин-

формаци-

онни ма-

териали 

500 Изработени са със средства от Националната програма и са разпространени 

от Регионално управление на образованието – Кюстендил 1000 брошури, които 

осигуряват възможност за ефективна комуникация и информираност на общест-

веността и осигуряват публичност на процеса по обхващане, включване и пре-

дотвратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. Брошурите са насочени пре-

димно към родителите и активното им включване в дейностите по обхват, както 

и приобщаването им към училищния живот.  

Извършените дейности по националната програма спомагат да се подкрепи 

и популяризира работата на членовете на екипите за обхват и да се акцентира на 

постигнатите конкретни резултати от работата на тези екипи.  

  

7.6.2. Организиране и провеждане на 

междуинституционални срещи на 

областно и/или общинско ниво с 

участие на представителите на еки-

пите за обхват с цел обсъждане и 

решаване на организационни и ме-

тодически въпроси за повишаване 

ефективността на работата на еки-

пите. 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой 

срещи 

2 срещи Планираните 2 междуинституционални срещи са проведени на 26.11.2020 г. 

и 27.11.2020 г. онлайн в платформата Zoom. Общият брой на участниците в сре-

щите  93, които са представители на общините в област Кюстендил, директорите 

на образователните институции, членове на екипите за обхват, представители на 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и експертите от РУО – Кюстен-

дил – ръководители на екипите по обхват.  

За работните срещи по НП „Заедно за всяко дете“ – 2020 на Министерство на 

образованието и науката не са изразходвани средства от РУО – Кюстендил. Не-

изразходваните средства са възстановени на МОН.  

Чрез проведените междуинституционални срещи са подкрепени екипите в 

училищата и детските градини в дейностите по подбор и систематизиране на 

мерките за обхващането и задържането на децата и учениците в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. Представените от училищните екипи и от 

екипите на детските градини презентации с добри практики са споделени. По-

добрена е комуникацията между представителите на различните институции, 

участващи в екипите за обхват. Направен е запис на работните срещи и присъс-

твени списъци. 

   

7.7. Национална програма „Оптимизи-

ране на вътрешната структура на 

персонала“, одобрена с РМС № 

285 от 30 април 2020 г. 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

брой В зависи-

мост от 

подаде-

ните от 

Чрез изпълнение на дейностите по програмата се предоставиха допълни-

телни средства за изплащане на обезщетения на персонала за периода 01.11.2020 

г. – 05.11.2021 г. при намаляване на числеността на персонала поради промяна в 

  

https://www.mon.bg/upload/22577/9NP_Zaedno-dete-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22577/9NP_Zaedno-dete-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22578/10NP_Personal-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22578/10NP_Personal-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22578/10NP_Personal-20.pdf
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 сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

учили-

щата и 

РЦПППО 

заявки 

 

структурата и състава му, както и обезщетенията при прекратяване на трудовите 

правоотношения на друго основание. 

Своевременно в електронната платформа за кандидатстване РУО – Кюстен-

дил подаде формуляр за държавните институции в областта, финансирани чрез 

бюджета на Министерството на образованието и науката (МОН). 

Извършен е мониторинг на съответствието на декларираните и реално извър-

шените разходи по т. 6.2. от Национална програма “Оптимизиране на вътреш-

ната структура на персонала“ за 2020 г. в 8 институции, ВРБ към МОН. 

7.8. Национална програма „Без свобо-

ден час“, одобрена с РМС № 285 от 

30 април 2020 г.  

 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой В зависи-

мост от 

подаде-

ните от 

училища и 

детски 

градини 

заявки. 

Извърш-

ване на 

монито-

ринг в 8 

училища и 

4 детски 

градини 

Чрез изпълнение на дейностите по Национална програма „Без свободен час“, 

одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г. се повиши качеството на училищното 

и на предучилищното образование чрез осигуряване на непрекъснатост на учеб-

ния процес в детската градина и в училището, водещи до изпълнение на училищ-

ните учебни планове и програмни системи. Чрез разглеждане на теми по граж-

данско, здравно, екологично и интеркултурно образование се спомогна за при-

добиване на социални, граждански и интеркултурни компетентности у децата и 

учениците и на компетентности, свързани със здравето и поддържането на ус-

тойчива околна среда. Повиши се сигурността за живота и здравето на децата и 

учениците чрез превенция на риска и сигурност на родителите за присъствието 

им в училището и в детската градина. Допринесе се за опазване на материално-

техническата база. 

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Без свободен час“,за 

2020 г., одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020  г. е извършен мониторниг в 8 

училища и 4 детски градини. При извършения мониторинг не е установено неиз-

пълнение на дейностите по националната програма. 

  

7.9. Национална програма „Мотиви-

рани учители“, одобрена с РМС № 

285 от 30 април 2020 г. 

 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой педа-

гогически 

специа-

листи 

съгласно  

подадени 

заявления 

за участие 

 

Във връзка с изпълнение на НП ,,Мотивирани учители“, одобрена с РМС № 

285 от 30 април 2020 г. са осъществени съответните дейности по информиране и 

консултиране на педагогическите специалисти и необходимата координация с 

образователните институции и МОН по повод кандидатстване на учителите и 

проверка на документите им по Модул 2 от програмата. 

Проверени са представените от кандидатите документи. Одобрени за участие 

в едногодишно обучение са трима учители от основни училища в област Кюс-

тендил: един учител е включен в програмата за допълнителна квалификация по 

биология и здравно образование, един – по информационни технологии и един – 

по география и икономика. Допълнително е изпратена заявка за участие в дей-

ностите по Модул 2 на още един учител за обучение по химия и опазване на 

околната среда. Всички дейности по националната програма са извършени съг-

ласно определените от МОН срокове. 

      С писмо на РУО училищата са информирани за процедурата за включване в 

Модул 2 по НП „Мотивирани учители“ 2021 г. за придобиване на допълнителна 

професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсен учител“ от заети в сис-

темата на училищното образование учители, проведени са разговори с директори 

  

https://www.mon.bg/upload/22581/13NP_Bez-svoboden-chas-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22581/13NP_Bez-svoboden-chas-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22582/14NP_Motivirani-uchiteli-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22582/14NP_Motivirani-uchiteli-20.pdf
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на училища, в които работят учители, преподаващи по учебни предмети като 

неспециалисти, подготвена е и е качена информация на сайта на РУО – Кюстен-

дил, публикувана на 25.03.2021 г. В РУО – Кюстендил не са постъпили заявления 

за включване на учители в обученията по Модул 2 на националната програма. 

7.10. Национална програма „Иновации в 

действие“, одобрена с РМС № 285 

от 30 април 2020 г. 

 

учебна 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой учи-

лища 

В зависи-

мост от 

подаде-

ните от 

учили-

щата за-

явки 

В Модул 1 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри ино-

вации между училищата“ на Национална програма „Иновации в действие“, одоб-

рена с РМС № 285 от 30 април 2020 г., през учебната 2020/2021 година участват 

11 училища, от които 4  иновативни. Чрез участието си в националната програма 

са създадени работещи връзки между училища, вписани в Списъка на иноватив-

ните училища и училища, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи 

за промяна. По – активно са включени учениците в иновативните процеси. Съз-

дадени са условия за мултиплициране и партньорство за иновации и добри педа-

гогически практики. 

За училище домакин на мобилност по Модул 2. „Форуми за образователни 

иновации“ е определена ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил. Темите 

на организирания форум, програмата и участниците са съгласувани с РУО.  Те-

мите, които са определени съвместно с партниращите училища и с РУО – Кюс-

тендил са с фокус върху дигитализацията в образователните процеси, позитив-

ното образование, креативност и култура за иновации, интегративният подход в 

обучението, STEM образование, интеркултурното образование и др. Областната 

конференция „Ние и гласът на времето“ се проведе на 3 и 4 юни 2021 г. За целите 

на форума и националната програма е създаден сайт 

(https://sites.google.com/pmgkn.com/forum), на който са качени видеа и презента-

ции, достъпни за ползване от всички училища. 

Със заповед на началника на РУО – Кюстендил е определена регионална ко-

мисия, която извърши проверка на документите в електронната платформа на 

училищата от областта, осъществи мониторинг на дейностите по мобилност, ко-

ординация и мониторинг на форума за образователни иновациии и изготви от-

чет. 

  

7.11. Национална програма „Участвай и 

променяй – родителят, активен 

партньор в училищния живот“, 

одобрена с РМС № 285 от 30 април 

2020 г. 

 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой учи-

лища 

3 училища За участие в Национална програма „Участвай и променяй – родителят, акти-

вен партньор в училищния живот“, одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г. са 

одобрени три училища: ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил, ОУ 

„Христаки Павлович“ – гр. Дупница и СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня, 

които са осъществили всички дейности, заложени в програмата.  

Чрез изпълнението на дейностите по програма родителите на учениците ак-

тивно са включени в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищ-

ния живот,   

подобрена е комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на до-

верие, уважение и толерантност. Организирани и проведени са срещи на пара-

лелките, вкл. и общо мероприятие на включените в програмата паралелки. 

 

  

https://www.mon.bg/upload/22584/16NP_Inovacii-dejstvie-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22584/16NP_Inovacii-dejstvie-20.pdf
https://sites.google.com/pmgkn.com/forum
https://www.mon.bg/upload/22587/19NP_Roditeljat-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22587/19NP_Roditeljat-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22587/19NP_Roditeljat-20.pdf
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8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

8.1. Дейности, свързани с изпълнение 

на проект BG051PO001-3.1.03 

„Квалификация за професионално 

развитие на педагогическите специ-

алисти” 

Дейност І: Подкрепа за професио-

нално израстване и развитие на 

професионалните умения на педа-

гогически специалисти чрез обуче-

ния, които завършват с присъждане 

на от 1 до 3 квалификационни кре-

дита съгласно Наредба № 15 от 

22.07.2019 г. за статута и професио-

налното развитие на учителите, ди-

ректорите и другите педагогически 

специалисти. 

Дейност ІІ. Подкрепа на педагоги-

ческите специалисти за участие в 

процедури за придобиване на про-

фесионално-квалификационни сте-

пени, включително провеждане на 

подготвителни курсове за придоби-

ване на пета и четвърта професио-

нално-квалификационна степен. 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

по про-

екта 

брой педа-

гогически 

специа-

листи 

съгласно 

заявени 

обучения 

по Дей-

ност І   

и пода-

дени заяв-

ления за 

участие в 

Дейност ІІ 

      В изпълнение на проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за про-

фесионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съ-

финансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестици-

онни фондове, са осъществени съответните дейности по включване на педагоги-

ческите специалисти от училищата и детските градини в обучения по Дейност 1.  

      В рамките на кампания 4, в периода м. октомври 2021 г. – м. август 2021 г. са 

сформирани 6 групи за обучение с възложител РУО – Кюстендил със 135 участ-

ници, заявили съответните обучения. Дейностите във връзка с обучението на пе-

дагогическите специалисти, проверката и отчитането на документи ще продъл-

жат до края на кампанията. 

      Във връзка с провеждане и отчитане на обученията е осъществена съответ-

ната кореспонденция с обучителните организации, образователните институции 

и МОН, качени са документите на РУО – Кюстендил като Възложител в инфор-

мационната платформа на проекта и са прегледани документите, качени от Из-

пълнителите във връзка с отчитане на приключилите обучения. 

      През отчетния период е осъществена съответната координация при изпълне-

ние на Дейност 1 от страна на училищата възложители от област Кюстендил, 

консултирани са директори и са проверени документите на училищата самосто-

ятелни възложители – ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница, ПГ по об-

лекло и стопанско управление, гр. Дупница, ОУ ,,Христаки Павлович“, гр. Дуп-

ница, ОУ ,,Евлоги Георгиев“, гр. Дупница, ПМГ ,,Проф. Емануил Иванов“, гр. 

Кюстендил, VI ОУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил, ПГ по икономика 

и мениджмънт ,,Йордан Захариев“, гр. Кюстендил и ОУ ,,Проф. Марин Дринов“, 

гр. Кюстендил, сформирали общо 12 групи с 246 участници. 

     По Дейност 2 през учебната 2020/2021 г. са проверени документите на 321 

педагогически специалисти от образователните институции в областта, канди-

датствали за възстановяване на средства за включване в процедури за придоби-

ване на ПКС. Във връзка с отчитане на Дейност 2 са изготвени съответните от-

четни документи – таблица за микроданни, папки с досиетата и свидетелствата 

за ПКС на педагогическите специалисти, подали документи в РУО. Осъществена 

е съответната кореспонденция с образователните институции при необходимост 

от корекция на подадените документи и с МОН във връзка с отчитане на дейнос-

тите по проекта. 

  

8.2. Дейности, свързани с Проект 

BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“, 

финансиран от Оперативна прог-

рама „Наука и образование за инте-

лигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

бр. учи-

лища и ДГ 

25 учи-

лища и 2 

детски 

градини 

27 училища и 2 детски градини от област Кюстендил участват в дейностите 

по Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, който 

се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Ев-

ропейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент 

Министерството на образованието и науката (МОН). 
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НОИР), съфинансиран от Евро-

пейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фон-

дове 

8.2.1. Подпомагане училищата от 

региона при организиране, осъщес-

твяване и отчитане на проектните 

дейности; 

8.2.2. Координиране взаимодейст-

вието между ЕОУП и директорите 

на училищата от региона и консул-

тиране  по възникнали организаци-

онни и финансови въпроси; 

8.2.3.организиране и провеждане 

информационни събития на облас-

тно равнище за популяризиране на 

дейностите по проекта, в това число 

и за включването на училищата в 

проектните дейности; 

8.2.4. Извършване проверка на точ-

ността, верността и четимостта на 

представените от училищата доку-

менти и данни по проекта и връ-

щане за преработка на документи, 

които не отговарят на изисквани-

ята; 

8.2.5. Осъществяване контрол за 

спазване на правилата за информи-

ране и публичност на проекта чрез 

проверки на място и за спазване на 

сроковете за изпълнение на проект-

ните дейности; 

8.2.6. Предоставяне на обобщени 

справки за изпълнението на проек-

тните дейности в областта; 

по про-

екта 

 Предоставени са по Дейност 2 на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Об-

разование за утрешния ден“ интерактивни дисплеи "Vestel 65IFX", на всички 

училища по проекта на стойност 6326 лв. без ДДС и 7591,20 лв. с ДДС , както и 

лаптопи на 12 училища за подпомагане на учители и ученици в обучението от 

разстояние в електронна среда поради въведената извънредна епидемична обс-

тановка в страната. 

При реализиране на Дейност 6 по проекта - Повишаване на дигиталната ком-

петентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клу-

бове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – 

базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) през 

учебната 2020/2021 год. в училищата по проекта в област Кюстендил са форми-

рани – 13 клуба по интереси, в които са обхванати – 260 ученици. 

По дейност 3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по 

дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, 

нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържа-

ние и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се 

са регистрирани в платформата на проекта 50 бр. заявки по предложените теми 

с 364 учители. Седем училища и 1 детска градина са попълнили заявки за самос-

тоятелни възложители на обученията и са одобрени от РУО – Кюстендил и МОН. 

Обученията в тези групи са реализирани, учителите са получили сертификати с 

2 квалификационни кредита. През м. юли започна реализирането на обученията 

на учителите с възложител РУО – Кюстендил. От утвърдените 5 групи, сформи-

рани от РУО – Кюстендил са преминали обучение 2  групи.   

Проверките на място са удостоверени чрез попълване на мониторингова 

карта. Извършени са проверки на техническата документация, свързана с плани-

рането и изпълнението на дейностите; проверка на отчитането на проектните 

дейности - съответствие на данните от присъствените дневници и други регист-

рационни форми; установяване на съответствието на изпълняваните дейности с 

училищната програма и с инструкцията по проекта; проверка на финансовата до-

кументация - включва оценка за законосъобразност на извършените разходи и на 

тяхната относимост към проектните дейности и наличие на оригинали на разхо-

дооправдателните документи, публикувани в ИСУН (договори, допълнителни 

споразумения, фактури, протоколи, платежни документи и други).; проверка на 

осчетоводяването на извършените плащания, наличие на отделни счетоводни 

аналитични сметки или отделна счетоводна система, чрез които могат да се прос-

ледят начислените и извършените разходи за проектните дейности; проверка за 

спазване на изискванията за съхранението на техническата и финансовата доку-

ментация по проекта; проверка за спазване на правилата за информиране и пуб-

личност. 

Всяко тримесечие екипа по проекта от РУО изготвя отчетна форма за разхо-

дите на РУО, която се качва в информационната система. 
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Изготвя се всяко тримесечие анализ на контролната дейност по проекта, из-

вършена от екипа на РУО и се изпраща на ръководителя на проекта в МОН. 

Извършен е мониторинг на всички училища участващи в проекта. 

8.3. Дейности, свързани с изпълнение 

на проект BG05M2ОP001-3.005-

0004 „Активно приобщаване в сис-

темата на предучилищното образо-

вание“  

Дейност I: Допълнително обучение 

по български език за деца от уяз-

вими групи; 

Дейност II: Провеждане на дей-

ности за педагогическа, психологи-

ческа и социална подкрепа на деца 

от уязвими групи, включително 

обезпечаване на средства за такси 

на детски градини с повишена кон-

центрация на деца от уязвими 

групи, осигуряване на допълните-

лен педагогически и непедагоги-

чески персонал, осигуряване на 

учебни материали, пособия, пома-

гала и др.  

Дейност III: Осъществяване на обу-

чение, включително осигуряване на 

обучителни материали, пособия и 

др.  

Дейност IV: Реализиране на дей-

ности за педагогическа, психологи-

ческа и социална подкрепа за роди-

тели на деца от уязвими групи и за 

формиране у тях на мотивация за 

активно приобщаване на децата им 

в системата на предучилищното об-

разование. 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

по про-

екта 

брой 19 детски 

градини и 

9 училища  

В дейност 1 допълнително обучение по български език за деца от уязвими 

групи на проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“ през учебната 2020/2021 година участват 13 

детски градини и 5 училища с групи за предучилищно образование.  

В Дейност 2: „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и 

социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на 

средства за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уяз-

вими групи, осигуряване на допълнителен педагогически и непедагогически пер-

сонал, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.“ са извършени 

следните дейности: 

- назначен  е допълнителен педагогически и непедагогически персонал в ДГ 

„Калина“ ,гр. Дупница и ДГ “Мечта“, гр. Кюстендил; 

- в 17  детски градини ежемесечно се възстановяват средства по проекта за 

дължимите такси.  

Осъществен е ежемесечен контрол и потвърждаване от РУО – Кюстендил на 

въведените данни  на месечните такси за детските градини в електронната плат-

форма на проекта. 

Дейност 3. Подадена е информация за включване на нает по проекта непеда-

гогически персонал в обучение по дейност 3 от ЦОИДУЕМ. 

Извършен е мониторинг на място в 19 училища и детски градини. 

 

  

8.4. 

 

 

 

Дейности по проект 

BG05M2OP001-2.014-0001 „Подк-

репа за дуалната система на обуче-

ние“ с конкретен бенефициент – 

Министерство на образованието и 

науката 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

брой учи-

лища, 

включени 

в проекта 

Брой учи-

лища, по-

дали заяв-

ления за 

участие – 

В дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната 

система на обучение“ с конкретен бенефициент – Министерство на образовани-

ето и науката са включени 313 ученици от 14 паралелки в дуална система на обу-

чение от 6 професионални гимназии от област Кюстендил.  
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по про-

екта 

6 профе-

сионални 

гимназии 

 

В периода м. януари-м. юни 2021 г. в рамките на дейностите по проекта 201 

ученици от първи гимназиален етап са провели  „пробно стажуване“ в партни-

ращо предприятие на съответната професионална гимназия.   

В групите за допълнително обучение по професионална подготовка с цел 

придобиване на специфични, надграждащи професионални компетентности по 

специалност от професия и по-лесна реализация и адаптивност в реалната ра-

ботна среда при конкретен работодател са включени 110 ученици от Х клас.  

Проведени са обучения на наставници в педагогически и методически уме-

ния, на които са обучени 26 наставници от партниращите предприятия.  

В рамките на дейността на всяко училище са предоставени финансови сред-

ства за закупуване на инструменти и оборудване, материали за целите на дуал-

ното обучение, включително на работни и предпазни облекла и лични предпазни 

средства. 

8.5. Дейности по проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подк-

репа за успех“: 

Дейност 2. Организиране и провеж-

дане на обучения на педагогичес-

ките специалисти за прилагане на 

инструментариума за ранно иден-

тифициране на ученици в риск от 

преждевременно напускане на об-

разователната система и за дифе-

ренциран подход при определяне 

на потребностите им от предоста-

вяне на индивидуална подкрепа. 

Дейност 3. Осъществяване на обща 

подкрепа за личностно развитие на 

учениците в съответствие с чл. 17 и 

чл. 27 от Наредбата за приобщава-

щото образование чрез допълни-

телно обучение по учебни пред-

мети за превенция на обучителни 

затруднения и/или за преодоляване 

на системни пропуски при усвоява-

нето на учебното съдържание. 

Дейност 4. Допълнителни обучения 

във втори гимназиален етап за пре-

одоляване на пропуски при усвоя-

ването на учебното съдържание 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

по про-

екта 

брой учи-

лища, 

включени 

в проекта 

32 учи-

лища 

През учебната 2020/2021 година в Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подк-

репа за успех“ са включени 2133 ученици от 32 училища от област Кюстендил, 

както следва: 

- В Дейност 2 „Организиране и провеждане на обучения на педагогическите 

специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на 

ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за 

диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на 

индивидуална подкрепа“ са обучени 150 учители от 32 училища от област Кюс-

тендил. 

- В Дейност 3 „Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на 

учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образо-

вание чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучи-

телни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването 

на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко 

насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените пред-

мети“ са включени 1098 ученици в 208 групи в 32 училища.   

- В Дейност 4 „Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за прео-

доляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуа-

лизация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен 

изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по 

други предмети от общообразователната подготовка“ са включени 203 ученици 

в 37 групи в 12 училища. 

 - В Дейност 5 „Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на зани-

мания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мо-

тивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на уче-

ници в риск от ранно отпадане (минимум 2% от общия брой на учениците в съ-

ответното училище), в т.ч. и тези, участващи в дейност по чл. 25“ са включени 

674  ученици в 41 групи в 16 училища. 
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и/или за актуализация на компетен-

тностите с цел успешно полагане на 

държавния зрелостен изпит по бъл-

гарски език и литература, както и 

държавни зрелостни изпити по 

други предмети от общообразова-

телната подготовка. 

Дейност 5. Осъществяване на обща 

подкрепа чрез осигуряване на зани-

мания по интереси за стимулиране 

на творческите изяви и за повиша-

ване на мотивацията за учене – за 

учениците от училищата с по-ниска 

концентрация на ученици в риск от 

ранно отпадане (минимум 2% от 

общия брой на учениците в съот-

ветното училище), в т.ч. и тези, 

участващи в дейност 3. 

Дейност 6. Осъществяване на обща 

подкрепа чрез кариерно ориенти-

ране с цел подготовка за преход 

към следваща степен, за мотивация 

за продължаване на образованието, 

за участие на пазара на труда, кари-

ерно ориентиране за учениците от 

прогимназиалния етап на образова-

ние (от 5-ти до 7-ми клас) посредс-

твом центровете за подкрепа за 

личностно развитие, включително 

и по обучителната система STEM, 

когато е приложимо и др. 

Дейност 7. Дейности за работа с ро-

дителите чрез включване на образо-

вателни медиатори, социални ра-

ботници, ромски авторитети и ли-

дери, представители на неправител-

ствени организации и др. заинтере-

совани лица в образователния про-

цес и насърчаване на сътрудничест-

вото с педагогическите специа-

листи за намаляване на риска от 

- В Дейност 6 „Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране 

с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване 

на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за уче-

ниците от прогимназиалния етап на образование (от V до VII клас) посредством 

центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната 

система STEM, когато е приложимо и др.“ през учебната 2020/2021 година са 

проведени обучения на 842 ученици от V до VII клас от  10 училища от област 

Кюстендил / 237 ученици от V клас, 230 ученици от VI клас, 375 ученици от VII 

клас/. 

 - В Дейност 7 „Дейности за работа с родителите чрез включване на образо-

вателни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, предста-

вители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образова-

телния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специа-

листи за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната 

система от учениците“ са включени 20 образователни медиатори към 15 учи-

лища.  
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преждевременно напускане на об-

разователната система от учени-

ците. 

Дейност 8. Участие в междуучи-

лищни дейности по т. 3, 4 и 5. От-

делното училище ще може да ини-

циира изготвянето на междуучи-

лищна програма, да се включва в 

такава предложена от друго(и) учи-

лище(а) или да се присъедини към 

дейности, чиито реализация е вече 

стартирала 

8.6. Дейности по проект 

BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за 

приобщаващо образование“ 

Дейност 3. Специализирани обуче-

ния на екипите за подкрепа за лич-

ностно развитие 

Дейност 4. Закупуване на оборуд-

ване за допълнителна подкрепа за 

личностно развитие, вкл. за специ-

ализирани кабинети и помещения 

Дейност 5. Осъществяване на дей-

ности за личностно развитие на де-

цата и учениците от институциите 

в системата на предучилищното и 

училищното образование по про-

екта 

Дейност 6. Дейности за семейна 

подкрепа в процеса на приобщава-

щото образование в детските гра-

дини и училищата по проекта 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

по про-

екта 

брой учи-

лища и 

ДГ, вклю-

чени в 

проекта 

училища и 

ДГ, по-

дали заяв-

ления за 

участие 

 

Със Заповед № РД 09-428/17.02.2021 г. на министъра на образованието и на-

уката от област Кюстендил са утвърдени за изпълняване на дейности по проект 

BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приобщаващо образование“ три (3) детски  

градини – ДГ „Калина“, гр. Дупница, ДГ „Май“, гр. Кюстендил, ДГ „Св. Анна“, 

гр. Сапарева баня и десет (10) училища – ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстен-

дил, НУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил, ОУ „Проф. М. Дринов“, гр. Кюс-

тендил, VI ОУ „ Св. П. Хилендарски“, гр. Кюстендил, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. 

Бобов дол, СУ „Хр. Ботев“, гр. Кочериново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Дупница, ОУ „ Евлоги Георгиев“, гр. Дупница, ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дуп-

ница, СЕУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница. 

Във всички образователни институции са създадени екипи за организация и 

управление в институцията (ЕОУИ). С лицата определени за изпълнение на дей-

ностите - координатор „Организация и управление“ в 9 училищата са сключени 

допълнителни споразумения с РУО – Кюстендил, с изключение на ПМГ, тъй 

като за изпълнение на тази дейност е опреден зам.-директор по учебната дейност. 

С определените в ДГ за координатор „Организация и управление“ са сключени 

допълните споразумения с съответните кметове на общини.   

До момента не са реализирани дейности по Дейност 3 от проекта. По Дейност 

4  са включени и са заявили закупуване на оборудване за нови специализирани 

кабинети и дооборудване на съществуващи такива  ДГ „Май“,  ПМГ „Проф. Ем. 

Иванов“, гр. Кюстендил, VI ОУ „ Св. П. Хилендарски“, гр. Кюстендил, ОУ „Н. 

Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол, СУ „Хр. Ботев“, гр. Кочериново, ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“, гр. Дупница, ОУ „ Евлоги Георгиев“, гр. Дупница, ОУ „Неофит Рил-

ски“, гр. Дупница, СЕУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница. Заявките направени 

от образователните институции в информационната система на проекта са одоб-

рени от ТЕОП от РУО – Кюстендил, но след отказ от Екипа за организация и 

управление на проекта (ЕОУП) на част от заявеното оборудване на 2 училища и 

1 ДГ  са направени съответните корекции. 
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По дейност 5.4 „ Осигуряване на допълнителен персонал от педагогически 

специалисти, в т.ч. помощници на учителя в детските градини и училищата по 

проекта за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

деца и ученици“ са одобрени две училища   за назначаване на психолози – ОУ 

„Н. Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол и ОУ „Проф. М. Дринов“, гр. Кюстендил. През 

м. август предстои назначаване на одобрените щатове. Назначаването на други 

специалисти – ресурсни учители и други предстои да започне от м. август, като 

до момента все още няма информация за одобрените от ЕОУП щатове. 

9. Организационно и методическо осигуряване дейността на директори, заместник-директори и учители 

9.1. Организиране и провеждане на ме-

тодическа работна среща с директо-

рите на училищата и детските гра-

дини във връзка с началото на учеб-

ната 2020/2021 година 

септември 

2020 г. 

Брой ра-

ботни 

срещи 

1 работна 

среща 

Ппроведени са 2 работни срещи: 

- на 11.09.2020 г. с директорите на  училища  

- на 02.10.2020 г. с директорите на  детските градини 

Обсъдени са предизвикателствата и постиженията, регионалните приори-

тети и инициативи, свързани с образователната система в областта през учеб-

ната 2020/2021 година.  

  

 

9.2. Оказване на методическа подкрепа 

на новоназначени директори при 

изготвянето на Списък-образец № 1  

септември 

2020 г. 

Брой 

срещи 

2 работни 

срещи 

 

Оказана е методическа подкрепа и са проведени 2 работни срещи /11.09.2020 

г. и 14.09.2020 г./ с директора на ПТГ „Джон Атанасов“. Дадени са практически 

насоки и указания по прилагането на нормативната уредба, пряко свързана с из-

готвянето на Списък-образец № 1 за учебната 2020/2021 година. 

  

9.3. Методически работни срещи с учи-

телите от начален етап с тематика, 

насочена към целенасочено прила-

гане на компетентностния подход в 

работата през учебната 2020/2021 

година с цел постигане на високи 

резултати на НВО в четвърти клас. 

септември 

2020 г. - 

октомври 

2020 г. 

брой 

срещи 

2 работни 

срещи 

Проведени са 2 работни срещи с учителите от начален етап, както следва: 

- на 15.10.2020 г. в залата на ЕГ „Д-р Петър Берон“ – Кюстендил за общини 

Кюстендил, Трекляно и Невестино.  

- на 16.10.2020 г. в залата на ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Дупница за общини 

Дупница, Бобов дол, Сапарева баня, Бобошево, Рила, Кочериново, Невестино. 

Методическите работни срещи с учителите от начален етап са с тематика, 

насочена към целенасочено прилагане на компетентностния подход в работата 

през учебната 2020/2021 година, с цел постигане на високи резултати на НВО в 

четвърти клас. Представени са 2 открити практики – по български език и лите-

ратура и по музика с цел обмяна на добри практики и методическо подпомагане. 

  

9.4. Методически работни срещи с учи-

телите по български език и литера-

тура във връзка с организацията на 

учебната 2020/2021 година 

септември 

2020 г. - 

октомври 

2020 г. 

брой 

срещи 

2 работни 

срещи 

 

Във връзка с организацията на учебната 2020/2021 година с учителите по 

български език и литература са проведени две работни срещи: 

- на 14.10.2020 г. в гр. Кюстендил  

- на 15.10.2020 г. в гр. Дупница  

На срещите е отчетана работата и резултатите от обучението на учениците 

по български език и литература през учебната 2019/2020 година. Дадени са ме-

тодически насоки и указания относно организацията, методите, подходите и при-

оритетите на обучението през учебната 2020/2021 година. 

  

9.5. Методически работни срещи с учи-

телите по чужд език за анализ на ре-

септември 

2020 г. - 

октомври 

2020 г. 

брой 

срещи 

2  работни 

срещи 

 

През месец септември 2020 г. (17.09.2020 г. и 18.09.2020 г.) са проведени са 

2 методически работни срещи с учителите по чужд език от област Кюстендил – 

в град Кюстендил и град Дупница.  
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зултати от учебната 2019/2020 го-

дина и насоки за работа през учеб-

ната 2020/2021 година 

Представена е презентация от ст. експерта по ЧЕМЕ, отразяваща резултатите 

от учебната 2019/2020 година. Набелязани са аспекти за повишаване на резулта-

тите на учениците по чужди езици. Учителите по чужди езици са запознати с 

настъпилите изменения в нормативните документи, касаещи пряко дейността 

им. Дадени са насоки за организация и подходите на обучението по чужди езици 

през учебната 2020/2021 година.  

9.6. Оказване на методическа подкрепа 

чрез споделяне на добри педагоги-

чески практики по чужди езици 

ноември 

2020 г. – 

юни  2021 

г. 

брой 

уроци 

2 открити 

урока 

Поради въведените ограничения във връзка с разпространението на COVID-

19 и преминаване на училищата в ОРЕС, споделянето на добри педагогически 

практики е извършено в онлайн работна среща. В срещата участваха учителите, 

преподаващи в класовете с интензивно изучаване на английски език в 4 училища. 

Представени са 10 добри педагогически практики за по-ефективно усвояване на 

английски език в класовете с интензивно изучаване на английски език. 

  

9.7 Методически работни срещи с учи-

телите по математика във връзка с 

организацията на учебната 

2020/2021 година и прилагането на 

компетентностния подход в обуче-

нието на учениците 

септември 

2020 г. - 

октомври 

2020 г. 

брой 

срещи 

2 работни 

срещи 

 

През месец октомври 2020 г. (01.10.2020 г. и 02.10.2020 г.) са проведени са 2 

методически работни срещи с учителите по математика от област Кюстендил – 

в град Кюстендил и в град Дупница.  

На срещите е отчетана работата и резултатите от обучението на учениците 

по математика през учебната 2019/2020 година. Дадени са методически насоки и 

указания относно организацията, методите, подходите и приоритетите на обуче-

нието през учебната 2020/2021 година. 

  

9.8 Методически работни срещи с учи-

телите по информационни техноло-

гии и информатика  във връзка с ор-

ганизацията на учебната 2020/2021 

година,  прилагането на компетент-

ностния подход и формирането на 

дигитални ккомпетентности  

септември 

2020 г. - 

октомври 

2020 г. 

брой 

срещи 

2 работни 

срещи 

 

През месец октомври 2020 г. са проведени са 2 методически работни срещи 

с учителите по информатика и информационни технологии от област Кюстендил 

–  в град Кюстендил и в град Дупница.  

Обсъдени са проблеми и положителни тенденции в обучението на учениците 

по информатика и информационни технологии. Дадени са насоки във връзка с  

прилагането на компетентностния подход и формирането на дигитални компе-

тентности в условията на присъствено обучение и обучение от разстояние в елек-

тронна среда. 

  

9.9 Провеждане на септемврийски съ-

вещания с  учителите по история и 

цивилизации, география и иконо-

мика и философски цикъл от област 

Кюстендил за анализ на резулта-

тите от учебната 2019/2020 година 

и насоки за организация на учеб-

ната 2020/2021 година 

септември 

2020 г. - 

октомври 

2020 г. 

брой съве-

щания 

2 съвеща-

ния 

 

Проведени са 2 (две) съвещания с учителите по история и цивилизации, ге-

ография и икономика и философски цикъл от област Кюстендил за анализ на 

резултатите от учебната 2019/2020 година и насоки за организация на учебната 

2020/2021 година. Домакини на съвещанията бяха ЕГ „Д – р Петър Берон“, гр. 

Кюстендил на 23.09.2020 г. и ПГХВХТ, гр. Дупница на 24.09.2020 г. Обсъдени 

са възможностите и използваните методи и ресурси за подобряване работата на 

учителите по обществени науки в условията на обучение от разстояние в елект-

ронна среда. 

  

9.10. Оказване на методическа подкрепа 

на новоназначен директор на ОУ 

„Евлоги Георгиев“, гр. Дупница във 

връзка с изпълнение на нормата 

преподавателска работа 

септември 

2020 – 

януари 

2021 г. 

брой  1 дирек-

тор 

 

Съгласно изготвен план е оказана методическа подкрепа на новоназначен ди-

ректор на ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница. Оказаната подкрепа е във връзка 

с адаптирането на директора към образователната среда изпълнението на нор-

мата преподавателска работа по история и цивилизации през учебната 2020/2021 

година. 

  



32 
 

От м. октомври 2020 до януари 2021 г. са извършвани консултации с дирек-

тора относно преподавателската му работа и планирането. Извършван е редовен 

контрол на работата на директора като учител в една паралелка от VII клас. Наб-

людаван е урок в VII а клас на 14.01.2021 г., проведен изцяло в онлайн среда в 

платформата Microsoft Teams. Наблюдаваният урок е на тема „Провъзгласяване 

на независимостта на България“, урок за нови знания. 

9.11. Оказване на методическа подкрепа 

чрез участие в провеждането на от-

крит урок по география и иконо-

мика в ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. 

Кюстендил 

ноември 

2020 г.-

май 2021 

г.  

брой 

уроци 

1 открит 

урок 

 

Госпожа Донка Стоянова – преподавател по география и икономика в ЕГ „Д-

р Петър Берон“, гр. Кюстендил подготви и изнесе в електронната платформа 

Google G Suite открит урок на тема „Германия“ в XI клас (сборна група), профи-

лирана подготовка. Преподавателят и старши експертът по ОНГОР проведоха 

редовни консултации относно представянето на открития урок, уточнени са 

предварително детайлите на подготвяния урок, оказана е методическа подкрепа 

за планирането на целите на урока и стъпките за тяхното реализиране.  

Старши експертът по ОНГОР организира онлайн работна среща с учителите 

по география и икономика на 27 май 2021 г. Изнесеният урок бе споделен с 

всички учители по география и икономика. Срещата бе насочена към конфери-

ране на изнесения и споделен с учителите урок. Учителите споделиха и други 

добри практики и опит в работата си. Бяха обсъдени и важни въпроси около 

приключването на учебната година. 

  

9.12. Методически работни срещи с учи-

телите, преподаващи учебните 

предмети човекът и природата, би-

ология и здравно образование, фи-

зика и астрономия, химия и опаз-

ване на околната среда прилагането 

на компетентностния подход и фор-

мирането на компетентности в об-

ластта на природните науки 

септември 

2020 г. – 

октомври 

2020 г. 

брой 

срещи 

2  работни 

срещи 

 

Проведени са 2 методически работни срещи с учителите, преподаващи учеб-

ните предмети човекът и природата, биология и здравно образование, физика и 

астрономия и химия и опазване на околната среда  

Представен е анализ на резултатите от проведените държавни зрелостни из-

пити по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда 

през учебната 2020/2021 година.  

Обсъдени са областите за подобряване, споделени са добри практики, набе-

лязани са предизвикателствата през новата учебна година, в т.ч. и обучението по 

природни науки в електронна среда. Основен акцент в срещата бе прилагането 

на компетентностния подход и формирането на компетентности в областта на 

природните науки. Оказана е методическа подкрепа на учителите във връзка с 

планирането и прилагането на новите учебни програми за профилирана подго-

товка в ХI клас по биология и здравно образование, физика и астрономия и хи-

мия и опазване на околната среда.  

  

9.13. Организиране и провеждане на съ-

вещания с учители по професио-

нална подготовка от професио-

нални гимназии и средни училища, 

които осъществяват професио-

нално образование и обучение във 

септември 

2020  г. - 

октомври 

2020 г.  

 

брой съве-

щания 

2 съвеща-

ния 

Проведени са 2 работни съвещания с учителите по професионална подго-

товка от училищата в община Кюстендил и учителите от общините Дупница, 

Сапарева баня и Бобов дол, на които е отчетено: резултати от държавните изпити 

за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 

2019/2020 година; участието на работодатели и работници и служители в коми-

сиите за провеждане на държавни изпити по професиите; изпълнение на държав-

ния план-прием за учебната 2020/2021 година в професионалните гимназии; 
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връзка с подготовката и организи-

рането на дейностите през учебната 

година. 

участието на училищата и учениците в състезанията по професии и олимпиадата 

по Техническо чертане.  

Обсъдено е състоянието на практическото обучение през учебната 2019/2020 

година и възможностите за провеждане на практическо обучение на реални ра-

ботни места през 2020/2021 година. Дадени са препоръки за подобряване на ка-

чеството на професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 

година, насоки за усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване по пред-

метите от професионалната подготовка и са обсъдени мерки за повишаване на 

резултатите и броя на учениците, придобили степен на професионална квалифи-

кация. Оказана е методическа подкрепа относно прилагане на новите учебни 

програми по учебните предмети от обща, отраслова и специфична професио-

нална подготовка. 

9.14.  Провеждане на работни срещи за 

обмен на добри практики при про-

веждане на практическото обуче-

ние 

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

 

брой 

срещи 

3 срещи Проведени са 3 срещи, както следва: 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална под-

готовка за обмен на добри практики при провеждане на практическото обучение 

по професии от професионални направления код 343 Финанси, банково и заст-

рахователно дело, код 344 Счетоводство и данъчно облагане, код 345 Админис-

трация и управление, код 346 Секретарски и административни офис дейности, 

код 482 Приложна информатика и код 542 Производствени технологии - текстил, 

облекло, обувки и кожи. /ПГОСУ, гр. Дупница/. 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална под-

готовка за обмен на добри практики при провеждане на практическото обучение 

по професии от професионални направления код 521 Машиностроене, металооб-

работване и металургия, код 522 Електротехника и енергетика, код 523 Електро-

ника, автоматика, комуникационна и компютърна техника и код 525 Моторни 

превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства. /ПТГ „Джон Атана-

сов“, гр. Кюстендил/. 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална под-

готовка за обмен на добри практики при провеждане на практическото обучение 

по професии от професионални направления код 524 Химични продукти и тех-

нологии, код 621 Растениевъдство и животновъдство, код Хотелиерство, ресто-

рантьорство и кетъринг и код 812 Пътувания, туризъм и свободно време./ПГТ 

„Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил/. 

  

10. Дейности за преодоляване на образователните дефицити и стимулиране на изявите на учениците и други дейности, свързани с приобщаващото обра-

зование 

10.1. Подпомагане на училищата при ор-

ганизиране на общата и допълни-

телната подкрепа за преодоляване 

на образователните дефицити при 

учениците в начален и за осигуря-

септември 

2020 г. – 

септември 

2021 г. 

брой учи-

лища 

6 училища Проверени са 6 училища 

Във връзка с подпомагане на училищата при организиране на общата и до-

пълнителната подкрепа за преодоляване на образователните дефицити при уче-

ниците в начален и за осигуряване на подходяща физическа, психологическа и 

социална среда за развитие на способностите и уменията им е изпратено Писмо 
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ване на подходяща физическа, пси-

хологическа и социална среда за 

развитие на способностите и уме-

нията им. 

№ П- 902/06.04.2021 год. и карта – образец до директорите на ОУ „ Аверки Поп-

стоянов“ – Рила; СУ „Св. Кл. Охридски“ – Дупница; 6ОУ „Св. П. Хилендарски“ 

– Кюстендил; ОУ „Н. Й.Вапцаров“ – Бобов дол; ОУ „Неофит Рилски“ – Дупница; 

СУ „Христо Ботев“ – Кочериново. 

От горецитираните училища е предоставена информация чрез попълнена 

карта. Картите са обобщени, направени са изводи, както следва: 

1. Във всички училища учениците от начален етап, при които са установени 

обучителни затруднения и образователни дефицити са обхванати и им е осигу-

рена обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.  

2. Във всяко училище директорът е определил със своя заповед координатор 

по чл. 7, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование на МОН. 

3. В зависимост от индивидуалните потребности на всеки ученик е изготвена 

оценка в ОУ „ Аверки Попстоянов“ – Рила; СУ „Св. Кл. Охридски“ – Дупница; 

6ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Кюстендил; ОУ „Неофит Рилски“ – Дупница;  

4. В ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Бобов дол; СУ „Христо Ботев“ – Кочериново не 

са изготвени оценки на всички ученици със СОП, което е пречка да се установят 

индивидуалните потребности на учениците и да се определят съответните дей-

ности за оказване на подкрепа за личностно развитие. 

5. В проверените училища са създадени 42 екипа за подкрепа за личностно 

развитие /ЕПЛР/за всеки конкретен ученик, с изключение на ОУ „Аверки Поп-

стоянов“ – гр. Рила, където учениците на допълнителна подкрепа са 3, а ЕПЛР е 

1. В работата на ЕПЛР са включени различни специалисти в зависимост от всеки 

конкретен случай, като задължително участва психолог от РЦПППО или учили-

щен психолог. 

6. От обобщената информация става ясно, че родителите участват в дей-

ността на екипите за подкрепа на личностното развитие. Екипите провеждат за-

дължителния брой общи срещи, както и извънредни такива. 

7. Училищата осигуряват разнообразни дейности за обща подкрепа на уче-

ниците за личностно развитие за целите на обучителните затруднения – допъл-

нителна консултация по учебни предмети по график, дейности за преодоляване 

на обучителните затруднения, включително и участие на учениците в проекта 

„Подкрепа за успех“, модул 3 „Осъществяване на допълнително обучение по 

учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или преодоляване 

на системни пропуски при усвояване на учебното съдържание, както и чрез дей-

ности, насочени към преодоляване на обучителни затруднения по предмети“; за-

нимания по интереси; логопедична работа; библиотечно-информационно обс-

лужване; поощряване с морални и материални награди. 

8. Затруднения се срещат при учениците, на които българският език не е май-

чин, които имат трудности с използването на информационните технологии при 

обученията от разстояние в електронна среда. Това затруднява й работата на учи-
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телите и налага използването на образователните медиатори, както и на учите-

лите за предоставяне на учебни материали на хартиени носители до домовете на 

учениците. Друга трудност при обучението от разстояние в електронна среда на 

учениците от начален етап е ниският интелектуален статус на родителите и не-

възможността им да оказват помощ и подкрепа на деца си при използването на 

информационните технологии. При някои ученици с по - тежки заболявания е 

неосъществимо обучението от разстояние в електронна среда, поради състояни-

ето им и невъзможността за използване на информационните технологии. Лип-

сата на интернет в домовете на учениците със нисък социален статус е също 

проблем при реализирането на ОРЕС.  

       На директорите на проверените училища са дадени аспекти за усъвършенс-

тване на дейността при организирането на общата и допълнителната подкрепа за 

личностно развитие на учениците от начален етап. 

10.2 Регионален ученически конкурс по 

история и география на тема „Бъл-

гария-познатата и непозната“ 

ноември 

2020 г.-

май 2021 

г. 

брой кон-

курси 

1 конкурс 

 

Организиран е 1 (един) ученически конкурс  на тема „България – познатата 

и непознатата“ за учениците от V от XII клас от област Кюстендил. 

Според регламента на конкурса разработките се изпращани в РУО до 

30.04.2021 г. В срока, обявен в регламента на конкурса, в деловодството на РУО 

– Кюстендил са регистрирани 32 творби. Областна комисия за оценяване на ра-

ботите на учениците от V до XII клас в Регионалния ученически конкурс на тема 

„България – познатата и непознатата“, назначена със заповед на началника из-

върши класиране по направления и категории. Изработени са грамоти за побе-

дителите от конкурса, резултатите са обявени на сайта на РУО – Кюстендил. 

  

10.3. Оказване на методическа подкрепа 

чрез участие в провеждането на от-

крит урок по български език и лите-

ратура в прогимназиален етап. 

Училище: ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-

тодий“, гр. Кюстендил 

Учител: Снежинка Боянова 

октомври 

2020 г. – 

април 

2021 г. 

брой 

уроци 

1 открит 

урок 

 

На 21 декември 2020 г. е проведен открит урок в електронна среда за обмяна 

на добри практики и работна среща за 59 учителите по български език и литера-

тура. Споделени са добри практики при провеждане на учебен час по  български 

език и литература в електронна среда с прилагане на компетентностния подход  

използване на електронни платформи и ресурси за създаване на учебни матери-

али и тестове в игрови формат.                                                                               

  

10.4. Организиране на подкрепата за 

личностно развитие в електронна 

среда (компенсаторни механизми) 

 

октомври 

2020  г. – 

септември 

2021 г. 

брой учи-

лища 

5 училища През учебната 2020/2021 година от експертите от отдел ОМДК са проследени 

реализираните във всички училища в област Кюстендил дейности за обща подк-

репа за личностно развитие на учениците при обучението от разстояние в елект-

ронна среда, прилагани като компенсаторни мерки и е оказана методическа под-

крепа при нужда.  

Работещи мерки, реализирани в училищата: 

- провеждане на консултации и индивидуални консултации с учениците; 

- включване на повече ученици в ЦОУД; 

-  осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 

със специални образователни потребности; 

- допълнителна работа за преодоляване на пропуските с отделни ученици; 
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- упражнения, творчески дейности, екипни проекти и занимания по интереси, 

съобразно потребностите на учениците по класове; 

- консултации с педагогическия съветник в електронна среда от разстояние; 

- допълнително обучение по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за ус-

пех“; 

- обучение с ученици и родители за работа в електронната  платформа; 

- дейности по взаимопомощ между ученици по учебните предмети; 

- групово и индивидуално кариерно ориентиране чрез онлайн срещи  с кариерни 

консултанти от Центъра за подкрепа за личностно развитие – ОДК – Кюстендил 

и представители на висши училища в страната; 

- предоставяне на електронни устройства – таблети/лаптопи на ученици, които 

нямат такива за обучение и имат проблем с достъпа до електронна среда; 

- предоставяне на карти за безплатен интернет; 

- консултации и оказване на съдействие при проблеми с работата с различни ус-

тройства в електронна среда; 

- системен контрол над текущата работа на учениците;  

-  непрекъсната комуникация с родителите; 

- подбор на подходящи, персонализирани към конкретния ученик задачи с цел 

преодоляване на трудностите; 

- използване на разнообразни и иновативни методи и форми, които да провоки-

рат мислене, по-голямата заинтересованост към учебния предмет и поставяне на 

ученика в активна позиция; 

- ежедневна комуникация с учителя от целодневната организация на учебния 

ден; 

- извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успе-

ваемост; 

- използване на електронни учебници, презентации и нагледни материали; 

-  използване на различни форми за подпомагане процеса на усвояване на знани-

ята по предмети – видео, работни листове, презентации, допълнителни източ-

ници – Уча.се , Kahoot и др.; 

- предоставяне на учебни материали, поставяне на задачи, задаване на инструк-

ции и връщане на решени задачи и упражнения на книжен носител чрез индиви-

дуално домашно посещение; 

- допълнително обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия 

поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране; 

- обща подкрепа за личностно развитие на децата в подготвителна група в учи-

лище чрез участие в проект ,,Активно приобщаване в системата на предучилищ-

ното образование“; 

- индивидуални консултации и обща подкрепа за преодоляване на образователни 

дефицити; 
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- индивидуални консултации и обща подкрепа за изявените ученици за участие 

в олимпиади, състезания и конкурси; 

- психологическа подкрепа на ученици и родителите им от училищен психолог; 

- осъществяване на логопедична рехабилитация на нуждаещите се; 

- осигуряване на подкрепата от ресурсен учител на децата и учениците със СОП; 

- библиотечно-информационното обслужване през цялото обучение в ОРЕС чрез 

електронни учебници и допълнителни ресурси; 

- ангажиране на Ученическия съвет с различни образователни дейности; 

- осигуряване на достъп до помещенията в училището при засилена дезинфекция 

и недопускане на струпване на ученици в една класна стая при ограничен интер-

нет достъп в домашни условия; 

- осигуряване на онлайн консултации с педагогически съветник – като дейност 

по обща подкрепа за преодоляване на проблемното поведение при наложени и 

влезли в сила заповеди за санкции, както и онлайн беседи и дискусии с класните 

ръководители; 

- осигурена подкрепа за мотивиране за учене на учениците от ромски произход 

от НПО - сдружение „Ларго“. 

При осъществяване на ОРЕС са констатирани следните проблеми: 

- технически проблеми; 

- недостатъчна за учителите продължителност на учебния час; 

- необективно оценяване при писмено изпитване; 

- невъзможност за включване на ученици от етнически малцинства в ОРЕС по-

ради липса на техническа грамотност на ученици и родители; 

- липса на технически устройства и интернет; 

- недостатъчна мотивация на ученици, водеща до отсъствия и неангажираност; 

- липса на заинтересованост и подкрепа от страна на родители. 

През седмиците, определени за проектни дейности в училищата за стимули-

ране развитието на социални и творчески умения и изяви са организирани посе-

щения на културни институции, екскурзии, отдих и спорт, спортни игри в учи-

лище, състезания по подвижни игри, походи, беседи. Осъществени са творчески 

дейности като: рисуване на любими теми и анимационни герои; изработване на 

моливник, рамка за снимки, на органайзер, ваза от пластмасови бутилки, книго-

разделител, украса с цветя, работа с оригами /паун, заек/; апликации на тема 

„Лято“ и „Любим приказен герой“; забавни игри. Проведени са екипни проекти 

в училища: “Празник на буквите“; Обичам моята родината; Ден на детето – „По-

сещение на градската библиотека“ и „Моята детска мечта“; Ден на Ботев и заги-

налите за свободата на България – четене на тематични стихотворения, изпълне-

ние на песни и рисуване по тях; изработване и подреждане на празнична украса 

за края на учебната година; рисунки за здравословния начин на живот и превен-

ция на използването на енергийни напитки. Осъществени са екипни проекти по 
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класове по тематичните направления „Природни науки“, „Математика“, „Хума-

нитарни науки“ и „Изкуство и култура“. Проведени са занимания по интереси, 

логопедични игри, дидактични игри, образователни игри. Проведено е обучение 

за компенсиране на пропуските и превенция на обучителните затруднения по об-

щообразователните предмети.  

10.5. Обмяна на добри практики при из-

ползването на модели, съчетаващи 

присъственото обучение с ефек-

тивни форми на обучение от разсто-

яние 

октомври 

2020  г. – 

юли 2021 

г. 

брой 

срещи 

1 среща 

 

На 10.06.2021 г. е проведена работна среща за обмяна на добри практики при 

използването на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни 

форми на обучение от разстояние. 

Представена е информация от учители от: 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница  

ПТГ „Джон Атанасов“ – гр. Кюстендил 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил 

НУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Кюстендил 

Споделени са добри практики за използвани платформи при обучение от разс-

тояние в електронна среда, подходящи за ползване и в присъствените учебни ча-

сове. Презентиращите учители представиха програми, приложения и платформи 

за създаване на образователни ресурси, които могат да се използват при присъс-

твено обучение и при обучение от разстояние. Представени са и готови ресурси 

и модели на работа на производствени системи, използвани в часовете по про-

фесионална подготовка.  

  

10.6. Регионален конкурс за есе  на тема 

„ България в мен 2020“ 

извън 

плана 

брой кон-

курси 

1 конкурс      През учебната 2020/2021 г. в училищата в област Кюстендил се проведе тре-

тото издание на Регионалния конкурс за есе  на тема „ България в мен 2020“ с 

подтема „Мечтая“. Участниците бяха разделени в три възрастови групи – V - VII 

клас, VIII - IX клас, X - XI клас. Класираните на призови места участници полу-

чиха грамоти. Идеята на регионалния конкурс за есе „България в мен“ беше да 

провокира децата и младежите на възраст от 11 до 17 години да опишат отноше-

нието си към България, да им се даде възможност за самостоятелна изява на твор-

ческите способности. 

В конкурса участваха 23 ученици от 7 училища в областта. 

     

        

11. 
 

Дейности за повишаване мотивацията на учениците чрез компетентностния подход в това число и СТЕМ образование и дигитална трансформация 

11.1. Провеждане на открити уроци по 

БЕЛ и математика в начален етап на 

тема: „Повишаване на мотивацията 

на учениците, чрез използване на 

компетентностния подход при пре-

подаване на новите знания“ 

октомври 

2020 г. – 

април 

2021 г. 

брой 

уроци 

2 открити 

урока 

На 08.04.2021 г. е проведена онлайн работна среща с учители от начален етап 

в област Кюстендил. 

За оперативно протичане на работната среща началните учители са запознати 

предварително с видеоуроците, разработени и заснети от началните учители от 

НУ „Св. Климент Охридски“ – Кюстендил по предмета математика и от начал-

ните учителите от ОУ „Христаки Павлович“ – гр. Дупница по предмета българ-

ски език и литература на следните линкове:  

https://www.youtube.com/watch?v=MmQlh4eJ0r4 

https://www.youtube.com/watch?v=gQsZSN30JGI 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MmQlh4eJ0r4
https://www.youtube.com/watch?v=gQsZSN30JGI
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Уроците са обсъдени с участващите учители и са споделени идеи за прила-

гане на компетентностния подход при преподаване на новите знания. 

11.2.  Провеждане на работни срещи за 

обмен на добри практики по прила-

гане на компетентностния подход 

при обучението по предмети по 

професионална подготовка 

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

брой 

срещи 

2 работни 

срещи 

 

Проведени са 3 работни срещи: 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална под-

готовка за обмен на добри практики по прилагане на компетентностния подход 

при обучението по предмети по професионална подготовка по професии от про-

фесионални направления код 343 Финанси, банково и застрахователно дело, код 

344 Счетоводство и данъчно облагане, код 345 Администрация и управление, 

код 346 Секретарски и административни офис дейности, код 482 Приложна ин-

форматика и код 542 Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и 

кожи. /ПГОСУ, гр. Дупница/. 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална под-

готовка за обмен на добри практики по прилагане на компетентностния подход 

при обучението по предмети по професионална подготовка по професии от про-

фесионални направления код 521 Машиностроене, металообработване и мета-

лургия, код 522 Електротехника и енергетика, код 523 Електроника, автоматика, 

комуникационна и компютърна техника и код 525 Моторни превозни средства, 

кораби и въздухоплавателни средства./ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил/. 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална под-

готовка за обмен на добри практики по прилагане на компетентностния подход 

при обучението по предмети по професионална подготовка по професии от про-

фесионални направления код 524 Химични продукти и технологии, код 621 Рас-

тениевъдство и животновъдство, код Хотелиерство, ресторантьорство и кетъ-

ринг и код 812 Пътувания, туризъм и свободно време./ ПГТ „Никола Й. Вапца-

ров“, гр. Кюстендил/. 

  

11.3. Работна среща за обмяна на добри 

практики  на тема „Мотивацията на 

учениците за учене чрез СТЕ(А)М 

образование и дигитални трансфор-

мации“ 

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

брой 

срещи 

1 работна 

среща 

 

На 08.06.2021 г. е проведена онлайн работна среща за обмяна на добри прак-

тики на тема „Мотивацията на учениците за учене чрез СТЕ(А)М образование и 

дигитални трансформации“  

Представена е информация от учители от: 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил 

СУ „Христо Ботев“ – гр. Бобов дол 

ПГ „Христо Ботев“  – гр. Дупница 

Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил 

Споделени са добри практики с фокус върху изучаването и прилагането на 

компетентности в областта на природоматематическите науки чрез промяната на 

физическа среда, технологии, учебно съдържание, методи на преподаване и уп-

равление на образователния процес. Чрез СТЕ(А)М образованието и използва-

нето на дигитални трансформации в училището учениците се  мотивират за: 

- изучаване на природни науки, математика и технологии; 

- повишаване на образователните резултати; 

  



40 
 

- придобиване на система от компетентности, трайни, цялостни знания, клю-

чови умения и нагласи, ориентрани към практиката, развитието и кариерното 

ориентиране на учениците, насочва-нето им към технологични професии. 

12. Регионални дейности за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, определена чрез проучване на потребността 

от квалификация и при отчитане на приоритетните теми, посочени от МОН. 
12.1. Квалификационен курс за учители 

в начален етап на тема: „Прилагане 

на индивидуален подход към пот-

ребностите на всеки ученик“. 

януари 

2020 г. – 

април 

2021 г. 

брой обу-

чения 

1 обуче-

ние 

Планираният квалификационен курс за учители в начален етап на тема: 

„Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всеки ученик“ с ор-

ганизатор Регионално управление на образованието - Кюстендил  е проведен он-

лайн  на 09.04.2021 г. с лектор: ас. Весела Мирчева, преподавател и ръководител 

катедра „Начално училищна педагогика“ в Департамент за информация и усъ-

вършенстване на учители /ДИУУ/ към СУ „Св. Климент Охридски“, автор на 

редица публикации, научни трудове и методики, свързани с проектните методи 

на обучение и използването им като начин на оценяване. 

Предложената програма се проведе с хорариум от 16 академични часа (8 акаде-

мични часа обучение от разстояние в електронна среда, комбинирано с 8 ака-

демични часа разработка на писмена работа по темата).  

Всеки участник получи Удостоверение с 1 кредит, издадено от Департамент 

за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ към СУ „Св. Климент 

Охридски“ - София. 

Обучени са 30 учители от начален етап от 23 училища в област Кюстендил 

  

12.2. Провеждане на обучение на тема 

„Насърчаване и повишаване на гра-

мотността чрез обучението по бъл-

гарски език. Базова грамотност, чи-

тателска грамотност и функцио-

нална грамотност. Методи и пох-

вати на преподаване, оценяване. Из 

опита на международните изслед-

вания PIRLS и PISA“ (обучителна 

организация "Евротур МК" ЕООД), 

одобрена със Заповед № РД09-709 / 

23.01.2017 на Министъра на обра-

зованието и науката и включена в 

Информационен регистър на одоб-

рените програми за квалификация 

на МОН.                                                                                                                      

октомври 

2020 г. - 

април 

2021 г. 

брой обу-

чения 

1 обуче-

ние 

 

Организиран и проведен на 27 март 2021 г. в Microsoft Teams квалификаци-

онен курс по БЕЛ на тема „Насърчаване и повишаване на грамотността чрез обу-

чението по български език. Базова грамотност, читателска грамотност и функци-

онална грамотност. Методи и похвати на преподаване, оценяване. Из опита на 

международните изследвания PIRLS и PISA“ (обучителна организация "Евротур 

МК" ЕООД), одобрена със Заповед № РД09-709/23.01.2017 на Министъра на об-

разованието и науката и включена в Информационен регистър на одобрените 

програми за квалификация на МОН.     

  

12.3.  Организиране и провеждане на 

обучителен семинар за учители по 

чужд език на тема „Творчески под-

ходи за преподаване на английски 

октомври 

2020 г. – 

юни 2021 

г. 

брой обу-

чения 

1  обуче-

ние 

 

Поради въведените ограничения за провеждане на присъствени обучения във 

връзка с разпространението на COVID-19 през месец февруари 2021 г. е прове-

дено онлайн обучение с 15 учители по английски език от област Кюстендил в 

електронната платформа zoom от обучителната организация „Корплюс“ на тема 
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език и управление на класната 

стая“ 

„Творчески подходи за преподаване на английски език и управление на класната 

стая“.   

12.4. Организиране на обучение за учи-

тели по география и икономика по 

Програма: „Игрите в обучението 

по география и икономика –инте-

рактивна учебна технология за 

формиране на знания, умения и 

компетентности“ 

Одобрена със заповед № РД 09-

1099/04.07.2018 г./ 02.02.2018 на 

Министъра на образованието и нау-

ката 

октомври 

2020 г. – 

юни 2021 

г. 

Брой обу-

чения 

1 прове-

дено обу-

чение  

 

На 16.09.2020 г. е изпратено писмо до всички училища в област Кюстендил 

относно провеждане на обучение на учители по география и икономика на тема 

„Игрите в обучението по география и икономика – интерактивна учебна техно-

логия за формиране на знания, умения и компетентности“, одобрена с Заповед 

№ РД 09-1099/04.07.2018 г. на министъра на образованието и науката.  

В обучението, състояло се на 17 октомври 2020 г. участваха 23 учители по 

география при спазване на всички противоепидемични мерки срещу COVID-19. 

На учителите е издадено удостоверение с 1 квалификационен кредит. 

 

  

12.5. Организиране и провеждане на обу-

чение за учители по природни на-

уки по програма „Формиране и оце-

няване на ключови компетентности 

в обучението по природни науки“, 

одобрена със Заповед № РД09-

741/23.01.2017 на Министъра на об-

разованието и науката 

 

октомври 

2020 г. – 

юни 2021 

г 

 

 

 

брой обу-

чения 

1  прове-

дено обу-

чение 

В периода 19-20 юни 2021 г. е проведен квалификационен семинар с 30 учи-

тели, преподаващи учебните предмети човекът и природата, биология и здравно 

образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда по прог-

рама: „Формиране и оценяване на ключови компетентности в обучението по при-

родни науки“ с лектори проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова, доц. д-р Снежана 

Томова и доц. д-р Мая Гайдарова.  

Учителите по природни науки са запознати в теоретичен план с понятията 

природонаучна грамотност и свързаните с нея математическа и функционална 

грамотност и предполагането им в съдържанието на учебните програми по при-

родните науки, инструментариума за оценяването им и международните прог-

рами, насочени към тяхното оценяване и сравняване. Нсочени са към използва-

нето на методи на решаване на реални проблеми в обучението, което повишава 

мотивацията на учениците и реализирането на дейностния подход в обучението. 

На участниците са представени разработени примерни задачи от лекторите с ин-

тегрален характер за решаване на реални проблеми. Проведен е практикум за 

създаване на задачи по зададена тематика, реализиран по групи. Важна част от 

практическата дейност е и съставяне на ръководство за оценяване на задачи от 

отворен тип. 

  

12.6. Обучение на учители с насоченост 

към прилагане на компетентност-

ния подход и компетентностни мо-

дели  в ПОО 

 

Със Заповед № РД09-1/04.01.2021 

г. на министъра на образованието и 

науката срокът за изпълнение на 

дейността е променен на „януари 

2021 г. - юли 2021 г.“ 

октомври 

2020 г. - 

декември 

2020 г.  

брой обу-

чения 

1 обуче-

ние 

 

През месец юли 2021 г. е организирано обучение на учители по професио-

нална подготовка, насочено към добиване на опит за прилагане на компетент-

ностния подход и използване на компетентностни модели  в процеса на обучение 

и оценяване в професионалното образование.  

Тема на обучението „Компетентностният подход в образованието“. 

Обучаваща организация Сдружение „Синдикат на българските учители“. 

Обучени 20 учители по професионална подготовка от 10 професионални 

гимназии. 
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12.7. Компетентностният подход в обра-

зованието 

октомври 

2020 г. - 

ноември 

2020 г. 

брой обу-

чения 

2 обуче-

ния 

 

В периода 02 – 04.10.2020 г. в ЕГ ,,Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил са про-

ведени са 2 обучения на тема ,,Компетентностният подход в образованието“ с 

продължителност 16 академични часа (8 академични часа в присъствена форма 

и 8 академични часа в дистанционна форма) с участието на 50 педагогически 

специалисти – 25 учители от начален етап и 25 учители от прогимназиален и 

гимназиален етап. Обучителна организация: сдружение ,,Синдикат на българс-

ките учители“. 

  

12.8. Прилагане на иновативни методи 

за преподаване във виртуална 

класна стая 

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

брой обу-

чения  

1 обуче-

ние 

 

     На 26.06.2021 г. в ДГ ,,Мечта“, гр. Кюстендил е проведена присъствената 

форма на обучение на тема  „Прилагане на иновативни методи на преподаване 

във виртуална класна стая“.  

Обучението е проведено от Югозападен университет ,,Неофит Рилски“, гр. 

Благоевград с продължителност 16 академични часа (8 академични часа в при-

съствена форма и 8 академични часа в дистанционна форма).  

Обучени са 25 педагогически специалисти от детски градини. 

  

12.9. Дигитални компетентности в детс-

ката градина 

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

брой обу-

чения 

1 обуче-

ние 

 

В периода 04 – 06.06.2021 г. в хотел ,,Здравец“, гр. Велинград е проведена 

присъствената форма на обучение на тема ,,Дигитални компетентности в детс-

ката градина“.  

Обучението е с продължителност 48 академични часа.  

Обучителна организация: ,,Кабината БГ“ ООД.  

Обучени са 22 педагогически специалисти от детски градини. 

  

12.10. STEM (STEAM) концепция в обра-

зованието – практически умения и 

методически решения 

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

брой обу-

чения 

1 обуче-

ния 

 

При планирано 1, са проведени 2 обучения на тема ,,STEM (STEAM) концеп-

ция в образованието – практически умения и методически решения“ в периода 

04-05.06.2021 г., както следва: 

- В ОУ ,,Евлоги Георгиев“, гр. Дупница с участието на 33 педагогически 

специалисти 

- В профилирана гимназия ,,Христо Ботев“, гр. Дупница с участието на 25 

педагогически специалисти. 

Обученията са с продължителност 16 академични часа.  
Обучителна организация: СНЦ ,,Образование и технологии“, гр. Бургас. 

  

12.11. Професионално ориентиране и ка-

риерно консултиране в училище 

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

брой обу-

чения 

1 обуче-

ние 

 

На 22.05.2021 г. в Езикова гимназия ,,Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил е про-

ведена присъствената форма на обучение на тема „Професионално ориентиране 

и кариерно консултиране в училище“.  

Обучението е с продължителност 16 академични часа, от които 8 академични 

часа присъствено и 8 академични часа неприсъствено обучение.  
Обучителна организация – ,,Знам и Мога“ ЕООД.  

Обучени са 24 педагогически специалисти. 

  

13. Регионални мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти 

13.1. Актуализиране на документи /об-

разци, заповеди, писма, инструк-

ции, конкурси и др./ в сайта на РУО 

учебна 

2020/2021 

година 

- - На електронната страница на РУО – Кюстендил, с цел улесняване работата 

на образователните институции и педагогическите специалисти, е създадена 

рубриката „Образци на документи“, в която се публикуват и актуализират 

бланки – образци на документи. 
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– Кюстендил с цел улесняване ра-

ботата на образователните институ-

ции и педагогическите специа-

листи. 

13.2. Прилагане на платформа „Google-

Forms” при изготвяне на справки и 

информация от образователните 

институции. 

учебна 

2020/2021 

година 

% вклю-

чени инс-

титуции 

100% С цел намаляване на административната тежест в дейността на педагогичес-

ките специалисти и по-бързата обработка на данни, необходимата за РУО ин-

формация от образователните институции се изисква и предоставя чрез създаде-

ните за целта google формуляри. 

  

14 Оптимизиране и развитие на мрежата от образователни институции 

14.1. Извършване на проверки за съот-

ветствието с критериите опреде-

лени в ПМС № 128/29.06.2017 г. за 

определяне на критерии за включ-

ване в Списъка на средищните дет-

ски градини и училища, в предло-

жените от кметовете на общини 

училища и детски градини за 

включване в Списъка със средищни 

училища и детски градини за учеб-

ната 2020/2021 година 

септември 

2020 г. 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

17 сре-

дищни 

училища и 

4 сре-

дищни  

детски 

градини 

 

Във връзка с писмо № 9105-231/07.07.2020 г. на МОН по мотивирани пред-

ложения на кметовете на общини в област Кюстендил след решения на общинс-

ките съвети и извършени проверки от РУО – Кюстендил за съответствие с кри-

териите, посочени в Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне 

на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 

17 училища и 4 детски градини са включени в Списък на средищните детски 

градини и училища в Република България за учебната 2020/2021 година: 

1. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил 

2. ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил  

3.  НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил 

4. ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,  гр. Кюстендил 

5. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница 

6. СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница 

7. ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница 

8. ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници, община Дупница  

9. СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница 

10. ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол 

11. СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол 

12. СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

13. ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила 

14. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бобошево 

15. ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино, община Невестино 

16. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Трекляно, община Трекляно 

17. СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

18. ДГ „Здравец“,  гр. Бобошево 

19. ДГ „Дружба“, гр. Бобов дол 

20. ДГ „Ален мак“, гр. Кочериново 

21. ДГ „Д-р Тодора Миладинова“, гр. Рила 

Във всяка детска градина/училище проверката обхваща: 

1. Организация на учебната дейност по класове и паралелки; 

2. Брой на пътуващите деца/ученици от местоживеенето до детската гра-

дина/училището. 
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3. Осигурен транспорт за пътуващите деца/ученици. 

4. Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден.  

5. Осигурено обедно  хранене. 

6. Капацитет на сградния фонд на детската градина/училището. 

7. Организация на учебния ден.   

8. Организация на обучението. 

За всяка проверена образователна институция са изготвени информационна 

карта и експертно становище.   

14.2. Извършване на проверки за съот-

ветствието с критериите опреде-

лени в ПМС № 121/23.06.2017 г. за 

приемане на критерии за опреде-

ляне на защитените детски градини 

и училища и на условия и ред за 

тяхното допълнително финанси-

ране, в предложените от кметовете 

на общини училища и детски гра-

дини за включване в Списъка със 

защитени училища и детски гра-

дини за учебната 2020/2021 година 

септември 

2020 г. 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

4 защи-

тени учи-

лища и 2 

защитена 

детска 

градина   

 

Във връзка с писмо № 9105-231/07.07.2020 г. на МОН и във връзка с ПМС 

№121/23.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на защи-

тените детски градини и училища са извършени проверки в: 

1. ДГ ,,Д-р Тодора Миладинова”,  гр. Рила; 

2. ДГ „Здравец“,  гр. Бобошево; 

3. ОУ ,,Аверкий Попстоянов“, гр. Рила;  

4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр.Бобошево; 

5. ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино, община Невестино; 

6. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Трекляно, община Трекляно.  

Във всяка детска градина/училище проверката обхваща: 

1. Организация на учебната дейност по класове и паралелки; 

2. Брой на пътуващите деца/ученици от местоживеенето до детската гра-

дина/училището. 

3. Осигурен транспорт за пътуващите деца/ученици. 

4. Осигурени условия за целодневна организация на учебния ден.  

5. Осигурено обедно  хранене. 

6. Капацитет на сградния фонд на детската градина/училището. 

7. Организация на учебния ден.   

8. Организация на обучението. 

За всяка проверена образователна институция са изготвени: информационна 

карта и експертно становище. 

  

14.3. Извършване на проверки за изгот-

вяне на становища по предложения 

на кметове на общини за откриване, 

преобразуване и закриване на об-

щински училища 

септември 

2020 г. – 

май 2021 

г. 

брой учи-

лища 

в зависи-

мост от 

броя на 

предложе-

ните учи-

лища 

На основание Решение на Общинския съвет на община Дупница за преобра-

зуване на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Дупница в ОУ „Св. Кл.. Охридски“, гр. 

Дупница е извършена проверка във връзка с чл. 312, ал. 6 от Закона за предучи-

лищното и училищното образование. 

Изготвено е становище от РУО – Кюстендил, с което е подкрепено решени-

ето на Общинския съвет в община Дупница училището да бъде преобразувано 

от средно в основно. 

  

14.4. Анализ на училищната мрежа от 

училища, осъществяващи обучение 

по професии 

февруари 

2021 г. – 

юни 2021 

г. 

брой  

изготвени 

анализи 

1 анализ 

 

Изготвен е анализ на училищната мрежа от професионални гимназии и учи-

лища с професионални паралелки в област Кюстендил.  

Анализът показва, че за три професионални гимназии от област Кюстендил 

съществува риск поради ниския брой на обучаваните ученици в следните профе-
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сионални гимназии: Професионална гимназия, гр. Бобов дол – 61 ученици; Про-

фесионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски", гр. Кюс-

тендил – 71 ученици; Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. 

Кюстендил – 91 ученици. 

Община БОБОВ ДОЛ:  

1. Професионална гимназия, гр. Бобов дол – държавно училище 

През учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия, гр. Бобов дол се 

обучават 61 ученици в 3 паралелки /26 ученици в VIII клас, 16 ученици в IX клас, 

26 ученици в IX клас /; в самостоятелна форма на обучение – 9 ученици /през 

учебната 2019/2020 година учениците са 36/ . В Професионална гимназия – Бо-

бов дол не е реализиран утвърдения прием от 1 паралелка в дневна форма на 

обучение, прием след основно образование по професия 522010 Електротехник, 

специалност 5220102 Електроенергетика през учебната 2017/2018 година. За 

учебната 2018/2019 година и за учебната 2019/2020 година гимназията реализира 

утвърдения прием от 1 паралелка в дневна форма на обучение по професия 

522010   Електротехник, специалност  5220102 Електроенергетика. За учебната 

2020/2021 година е реализиран утвърденият прием от 1 паралелка по професия 

522010 Електротехник, специалност 5220101 Електрически машини и апарати. 

За учебната 2021/2022 година е предложен държавен план-прием от 1 паралелка 

по професия 522010 Електротехник, специалност 5220101 Електрически машини 

и апарати. Специалността е с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда 

съгласно Постановление № 13 на МС от 21.01.2021 г. за приемане на актуализи-

ран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 

2021/2022 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по 

които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 

2021/2022 година. При реализиране на приема прогнозния брой ученици в 

дневна форма на обучение, които ще се обучават в училището през учебната 

2021/2022 година е 87 ученици.  

Професионалната гимназия е единствена на територията на община Бобов дол и 

обучава ученици по професия, която е в съответствие с приоритетите за развитие 

на общината.  В община Бобов дол държавен план-прием на ученици след за-

вършено основно образование осъществява и Средно училище „Христо Ботев“, 

гр. Бобов дол в профилирани паралелки. 

През следващите четири години прогнозният брой на учениците, завършващи 7 

клас в общината  - 43, 37, 44, 36 ученици, не гарантира напълно реализиране на 

прием в двете училища едновременно. Част от учениците да продължават обра-

зованието си в училище в друга община.  

Община КЮСТЕНДИЛ:  

1. Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски", 

гр. Кюстендил – общинско училище  
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През учебната 2020/2021 година в Професионална гимназия по селско стопанс-

тво "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил се 71 ученици в 4 паралелки, от ко-

ито 47 ученици в дневна форма на обучение в 3 паралелки / 18 ученици в IX клас, 

19 в XI клас, 10 в XII клас/ и 24 ученици в VIII клас в дуална система на обучение; 

в самостоятелна форма на обучение – 16 ученици. В Професионална гимназия 

по селско стопанство "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил не е реализиран 

утвърдения прием от 1 паралелка в дневна форма на обучение, прием след ос-

новно образование по професия 621060 Фермер, специалност  6210601 Земеде-

лец през учебната 2017/2018 година. За учебната 2018/2019 година и за учебната 

2019/2020 година гимназията реализира утвърдения прием от 1 паралелка в 

дневна форма на обучение по професия 621140 Агроеколог, специалност 

6211401 Агроекология /0.5 паралелка/ и по професия 621010 Техник-растение-

въд, специалност 6210103 Трайни насаждения. За учебната 2020/2021 година 

гимназията реализира утвърдения прием от 1 паралелка в в дуална система на 

обучение  по професия 621010 Техник-растениевъд, специалност 6210103 

Трайни насаждения. Специалност 6210103 Трайни насаждения от професия 

621010 Техник-растениевъд е защитена съгласно Постановление № 111 на МС 

от 25.06.2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специал-

ности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за 

допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квали-

фикация по защитени специалности от професии и специалности от професии, 

по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда и Поста-

новление № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане на актуализиран Списък със 

защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 го-

дина и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице 

очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 го-

дина. 

Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски", гр. 

Кюстендил е единственото училище, което осигурява обучение по професии от 

професионално направление 621 Растениевъдство и животновъдство. Професи-

ите и специалностите, по които обучава Професионална гимназия по селско сто-

панство "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил са  в съответствие с приорите-

тите в плановете за развитие на област Кюстендил и община Кюстендил. 

За учебната 2021/2022 година е предложен държавен план-прием от 1 паралелка 

в дневна форма на обучение  по професия 621010 Техник-растениевъд, специал-

ност  

6210103 Трайни насаждения. Специалност 6210103 Трайни насаждения от про-

фесия 621010 Техник-растениевъд е с очакван недостиг на пазара на труда съг-

ласно  Постановление № 13 на МС от 21.01.2021 г. за приемане на актуализиран 

Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 

2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по 
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които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 

2020/2021 година. 

При реализиране на приема прогнозния брой ученици в дневна форма на обуче-

ние и дуална система на обучение, които ще се обучават в Професионална гим-

назия по селско стопанство "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил през учеб-

ната 2021/2022 година е 87 ученици.  

2. Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил – дър-

жавно училище 

През учебната 2020/2021 година в Професионална техническа гимназия „Джон 

Атанасов“, гр. Кюстендил се обучават 95 ученици в 5 паралелки, от които 81 

ученици в дневна форма на обучение в 4 паралелки /24 в VIII клас, 17 в IX клас, 

20 в X клас, 20 в XI клас/ и 14 ученици в дуална система на обучение в 1 пара-

лелка в XII клас; в самостоятелна форма на обучение – 14 ученици. Професио-

нална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил през последните 3 

учебни години реализира утвърдения държавен прием, както следва:  

- за учебната 2017/2018 година е утвърден прием от 2 паралелки в дневна форма 

на обучение, реализиран е прием от 1 паралелка. Не реализиран прием от 1 па-

ралелка по професия 523050 Техник на компютърни системи, специалност 

5230501 Компютърна техника и технологии; 

- за учебната 2018/2019 година е утвърден прием от 2 паралелки, реализиран е 

прием от 1 паралелка в дневна форма на обучение. Не реализиран прием от 1 

паралелка в дуална система на обучение по професия 525010 Машинен техник, 

специалност 521010 Машини и системи с ЦПУ /0,5 паралелка в дуална система 

на обучение/ и по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820101 

Строителство и архитектура / 0,5 паралелка в дуална система на обучение/; 

 - за учебната 2019/2020 година е утвърден прием от 3 паралелки, реали-

зиран е прием от 1 паралелка в дневна форма на обучение. Не реализиран прием 

от 2 паралелки в дуална система на обучение - по професия 525010 Машинен 

техник, специалност 521010 Машини и системи с ЦПУ /0,5 паралелка в дуална 

система на обучение/, по професия 582040 Строител-монтажник, специалност 

5820405 Изолации в строителството/ 0,5 паралелка в дуална система на обуче-

ние/ и по професия 522040 Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, 

специалност 5220406 Газова техника /1 паралелка в дуална система на обучение/. 

За учебната 2019/2020 година е реализиран държавен прием по професия 522020 

Електромонтьор, специалност 5220204 Електрообзавеждане на производството. 

Специалност 5220204 Електрообзавеждане на производството от професия 

522020 Електромонтьор е специалност с очакван недостиг от специалисти на па-

зара на труда съгласно  Постановление № 352 на МС от 31.12.2018 г. за приемане 

на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии 

за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от 

http://mon.bg/upload/18465/pms352_31218_zashtiteni-profesii.pdf
http://mon.bg/upload/18465/pms352_31218_zashtiteni-profesii.pdf
http://mon.bg/upload/18465/pms352_31218_zashtiteni-profesii.pdf
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професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на 

труда, за учебната 2019/2020 година. 

 - за учебната 2020/2021 година е реализиран прием от 0,5 паралелка по 

професия 522020 Електромонтьор, специалност 5220204 Електрообзавеждане на 

производството  и 0,5 паралелка по професия 523030 Техник на електронна тех-

ника, специалност 5230301 Промишлена електроника. Специалност 5220204 

Електрообзавеждане на производството от професия 522020 Електромонтьор и 

специалност 5230301 Промишлена електроника от професия 523030 Техник на 

електронна техника са специалности с очакван недостиг от специалисти на па-

зара на труда съгласно Постановление № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане 

на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии 

за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от 

професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на 

труда, за учебната 2020/2021 година. 

За учебната 2021/2022 година е предложен държавен план-прием от 0,5 пара-

лелка по професия 522020 Електромонтьор, специалност 5220204 Електрообза-

веждане на производството  и 0,5 паралелка по професия 523030 Техник на елек-

тронна техника, специалност 5230301 Промишлена електроника. Специалност 

5220204 Електрообзавеждане на производството от професия 522020 Електро-

монтьор и специалност 5230301 Промишлена електроника от професия 523030 

Техник на електронна техника са специалности с очакван недостиг от специа-

листи на пазара на труда съгласно Постановление № 13 на МС от 21.01.2021 г. 

за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности 

от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специ-

алности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на па-

зара на труда, за учебната 2020/2021 година. 

При реализиране на приема прогнозния брой ученици в дневна форма на обуче-

ние, които ще се обучават в Професионална техническа гимназия „Джон Атана-

сов“, гр. Кюстендил през учебната 2020/2021 година е 109 ученици. 

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил е единс-

твеното училище на територията на община Кюстендил, което осъществява обу-

чение по професии от област на образование „Техника“ и при евентуално преоб-

разуване чрез сливане с друга професионална гимназия в гр. Кюстендил има ве-

роятност приемът по професиите от професионалните направления, по които 

обучава Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил 

да не се осъществява. 

През следващите четири години прогнозният брой на учениците, завършващи 7 

клас в община Кюстендил/община Невестино/община Трекляно  - 439, 469, 428, 

420 ученици, дава възможност за реализиране на прием във всички училища на 

територията на община Кюстендил.  

15 Дейности по планиране и реализиране на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием 

http://mon.bg/upload/18465/pms352_31218_zashtiteni-profesii.pdf
http://mon.bg/upload/18465/pms352_31218_zashtiteni-profesii.pdf
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15.1. Предоставяне на информация за 

брой на учениците, завършващи ос-

новно образование 

октомври 

2020 г. –  

ноември 

2020 г. 

брой ин-

формации 

1 инфор-

мация 

 

Информацията за броя на учениците, завършващи основно образование през 

учебната 2020/2021 година, е предоставена на 52 институции - 36 училища, об-

ластна администрация, 5 общински администрации, 4 организации на работода-

телите, Дирекция "Бюро по труда" - гр. Дупница и Дирекция "Бюро по труда" - 

гр. Кюстендил.  

На електронната страница на РУО – Кюстендил са публикувани: 

- списък на неспециализираните профилирани и професионални гимназии, и 

средните училища от област Кюстендил, които осъществяват държавен план-

прием през учебната 2021/2022 година; 

- покана до работодателите за заявяване на обучение по специалности от профе-

сии и образец на заявка. 

  

15.2. Предоставяне на местните органи 

на национално представителните 

организации на работодателите в 

област Кюстендил на списък на 

училищата, които ще осъществяват 

държавен план-прием по чл. 142, 

ал. 3, т. 1 от ЗПУО 

октомври 

2020 г. –  

ноември 

2020 г. 

брой ин-

формации 

1 инфор-

мация 

 

Списъкът на училищата, които осъществяват държавен план-прием по чл. 

142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО в област Кюстендил за учебната 2021/2022 година е пуб-

ликуван на електронната страница на РУО – Кюстендил. Предоставен е с прид-

ружително писмо през месец октомври 2020 г. на местните органи на национално 

представителните организации на работодателите в област Кюстендил. 

 

  

15.3. Организиране на работна среща с 

директорите на професионални 

гимназии на тема: „Оптимизиране 

на държавния план-прием по про-

фесии в съответствие с потребнос-

тите на пазара на труда, интересите 

на учениците и възможностите на 

училищата” за изготвяне на предло-

жението за държавен план-прием за 

учебната 2021/2022 година 

ноември 

2020 г. – 

декември 

2020 г. 

брой 

срещи 

1 работна 

среща 

 

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен-план прием за учеб-

ната 2021/2022 година от РУО – Кюстендил са проведени следните дейности: 

1. Изпратени писма до Областна администрация с административен център 

Кюстендил и общински администрации в област Кюстендил във връзка със ста-

новища за обучение по специалности от професии: 

- Изразено становище от Областна администрация Кюстендил; 

- Изразено становище от Общинска администрация Кюстендил; 

- Изразено становище от Общинска администрация Дупница; 

- Изразено становище от Общинска администрация Сапарева баня; 

- Изразено становище от Общинска администрация Бобов дол.  

2. Изпратени писма до национално представени работодателски организации 

във връзка със становища и заявки за обучение по специалности от професии: 

- Постъпили заявки и писма от работодатели за участие в провеждане на обуче-

ние чрез работа по специалности. 

3. Изпратени писма до Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил и Дирекция 

„Бюро по труда“ – Дупница във връзка със предоставяне на информация за 

трайно търсените на пазара на труда професии: 

- Предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил;  

- Предоставена информация от Дирекция „Бюро по труда“ – Дупница;  

4. Писмените становища на общински администрации, дирекции „Бюро по 

труда“,  и заявките на работодателски организации са предоставени на директо-

рите на училищата. 

  



50 
 

5. Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учеб-

ната 2021/2022 година на 25.11.2020 г. е проведена онлайн работна среща с ди-

ректори, заместник-директори, учители по професионална подготовка от профе-

сионални гимназии и средни училища с професионални паралелки и представи-

тели на национално представените работодателски организации за област Кюс-

тендил за обсъждане на проект на предложение за план-прием за учебната 

2021/2022 година, включително и за възможности за реализиране на прием на 

паралелки за обучение чрез работа /дуална система на обучение/. На срещата 

участниците са запознати със справката за броя на учениците, завършващи VII 

през учебната 2020/2021 година по училища и общини и изпълнението на дър-

жавния план - прием за учебната 2020/2021 година за област Кюстендил, Пра-

вила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII 

клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните 

профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, оп-

ределените прогнозни целеви стойности за преструктуриране на приема в посока 

на STEM профили и професии, както и за повишаване дела на приетите ученици 

в професионални гимназии и в паралелки с професионална подготовка, макси-

малният брой паралелки в осми клас за област Кюстендил и броя на паралелките 

с профил „Чужди езици“. 

На директорите на училищата е предоставена информацията от директорите 

на  дирекции „Бюро по труда“ – Кюстендил и „Бюро по труда“ – Дупница за 

необходимите специалисти със средно образование, от които има трайна потреб-

ност по общини, която следва да вземат предвид при изготвяне на предложени-

ето за план-прием за учебната 2021/2022 година.  

15.4. Организиране на работна среща с 

директорите на средни училища и 

профилирани гимназии за изгот-

вяне на предложението за държавен 

план-прием за учебната 2021/2022 

година  

ноември 

2020 г. – 

декември 

2020 г. 

брой 

срещи 

1 прове-

дена 

среща 

 

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен план-прием за учеб-

ната 2021/2022 година на 25.11.2020 г. е проведена онлайн работна среща с ди-

ректорите на директорите на 4 средни училища и 3 профилирани гимназии за 

обсъждане на проект на предложение за план-прием за учебната 2021/2022 го-

дина.  

На срещата участниците са запознати със справката за броя на учениците, 

завършващи VII през учебната 2020/2021 година по училища и общини и изпъл-

нението на държавния план - прием за учебната 2020/2021 година за област Кюс-

тендил, Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-

прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспе-

циализирани-те профилирани и професионални гимназии, средните и обеди-

нени-те училища, определените прогнозни целеви стойности за преструктури-

ране на приема в посока на STEM профили и професии, както и за повишаване 

дела на приетите ученици в професионални гимназии и в паралелки с професио-

нална подготовка, максималният брой паралелки в осми клас за област Кюстен-

дил и броя на паралелките с профил „Чужди езици“. 
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15.5. Организиране и провеждане на ра-

ботни срещи с представители на об-

щински администрации, работода-

тели и директори на училища за из-

готвяне на предложението за дър-

жавен план-прием за учебната 

2021/2022 година 

ноември 

2020 г. – 

февруари 

2021 г. 

брой 

срещи 

2 прове-

дени 

срещи 

 

Проведени са 3 срещи 

Извършени са дейности във връзка с координирането и взаимодействието 

между институциите за професионално образование и обучение и териториал-

ните органи на изпълнителната власт, и регионалните структури на представи-

телните организации на работодателите във връзка с планиране и осъществяване 

на държавния план-прием за учебната 2021/2022 година за област Кюстендил. 

На 08.01.2021 г. е проведена онлайн работна среща с директори на училища 

от община Кюстендил,с представители на общинска администрация Кюстендил 

и с представители на национално представените работодателски организации за 

област Кюстендил с цел обсъждане и оптимизиране на държавния план-прием за 

учебната 2021/2022 година за община Кюстендил. Обсъдени са предложенията 

на директорите на училищата от община Кюстендил за план-прием за учебната 

2021/2022 година и необходимостта от кадри по заявените специалности от про-

фесии, включително и за възможности за реализиране на прием на паралелки за 

обучение чрез работа /дуална система на обучение/ за община Кюстендил. 

На 08.01.2021 г. е проведена онлайн работна среща с директори на училища 

от община Дупница,с представители на общинска администрация Дупница и с 

представители на национално представените работодателски организации за об-

ласт Кюстендил с цел обсъждане и оптимизиране на държавния план-прием за 

учебната 2021/2022 година за община Дупница. Обсъдени са предложенията на 

директорите на училищата от община дупница за план-прием за учебната 

2021/2022 година и необходимостта от кадри по заявените специалности от про-

фесии, включително и за възможности за реализиране на прием на паралелки за 

обучение чрез работа /дуална система на обучение/ за община Дупница. 

През м. януари 2021 г. в сградата на общинска администрация Дупница е 

проведена работна среща с кмета на община Дупница г-н Методи Чимев и  ди-

ректора на Дирекция „Култура, образование, спорт и младежки дейности“ Ценка 

Стоянова. На срещите е обсъдено предложението за държавен план-прием на 

училищата от община Дупница и съответствието му с плана за развитие на об-

щината и нуждите на пазара на труда, определените прогнозни целеви стойности 

за преструктуриране на приема в посока на STEM профили и професии, както и 

за повишаване дела на приетите ученици в професионални гимназии и в пара-

лелки с професионална подготовка, максималният брой паралелки в осми клас 

за област Кюстендил и броя на паралелките с профил „Чужди езици“. 

  

15.6. Представяне за съгласуване на  

обобщеното предложение за дър-

жавен план-прием за учебната 

2021/2022 година на комисията по 

заетост към Областния съвет за ре-

гионално развитие на област с ад-

министративен център Кюстендил  

февруари 

2021 г. 

брой учас-

тия 

1 участие 

 

Предложението на РУО – Кюстендил за държавен план-прием за учебната 

2021/2022 година е изготвено при спазване на нормативните документи на база 

предложения на директорите на училищата, осъществяващи прием след завър-

шено основно образование; броят на учениците в седми клас през учебната 

2020/2021 година; потребностите от подготовка на кадри за приоритетни профе-

сионални направления в плановете за икономическо развитие на общините в об-

ласт Кюстендил и на област Кюстендил; становищата на Дирекция „Бюро по 
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труда“- Кюстендил и Дирекция „Бюро по труда“ - Дупница за търсените профе-

сии на пазара на труда, становищата на кметовете на общините в област Кюстен-

дил, подадените заявки за обучение по специалности от професии за нуждите на 

пазара на труда от отделни работодатели и регионални звена за област Кюстен-

дил на национално представени работодателски организации и Правила за пла-

ниране, утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на 

допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профили-

рани и професионални гимназии, средните и обединените училища, определе-

ните прогнозни целеви стойности за преструктуриране на приема в посока на 

STEM профили и професии, както и за повишаване дела на приетите ученици в 

професионални гимназии и в паралелки с професионална подготовка, максимал-

ният брой паралелки в осми клас за област Кюстендил и броя на паралелките с 

профил „Чужди езици“. 

Предложенията на директорите на училищата от общините Кюстендил, Дуп-

ница, Сапарева баня, Бобов дол и Кочериново са представени в РУО – Кюстен-

дил съгласувани от кметовете на общините. 

Предложенията на директорите на професионалните гимназии за прием по 

професии и специалности съответстват на търсенето според предоставената пис-

мена информация от дирекции „Бюро по труда“ – Кюстендил и „Бюро по труда“ 

– Дупница за необходимите специалисти със средно образование, от които има 

трайна потребност в Област Кюстендил и писмените заявки на работодатели за 

обучение по специалности от професии.  

При изготвянето на предложението за държавен план – прием за учебната 

2021/2022 година са спазени принципите на осигурен достъп до образование и 

обучение на всички ученици, осигурено качествено образование съобразно МТБ 

и кадрови потенциал в училищата. Държавният план-прием за област Кюстендил 

през учебната 2021/2022 г. е съобразен с потребността от кадри по планираните  

професии за област Кюстендил. 

Всички училища на територията на област Кюстендил, направили предложе-

ние за държавен план-прием за учебната 2021/2022  година за прием на пара-

лелки с интензивно изучаване или с разширено изучаване на чужд език, имат 

необходимата кадрова осигуреност с правоспособни учители по чужд език в VІІІ 

клас и в гимназиален етап.  

На дистанционно заседание, проведено на 11.02.2021 г., Постоянната Коми-

сия по заетост към областния съвет за развитие на Област с административен 

център Кюстендил съгласува Предложението на РУО - Кюстендил за държавен 

план-прием за учебната 2021/2022 година без против и въздържали се. 

Предложението на Регионално управление на образованието – Кюстендил за 

държавен план-прием за учебната 2021/2022 година включва 37 паралелки в про-

фесионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища, както следва: 
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- 24 паралелки за професионално образование, в т.ч. 20 паралелки в дневна 

форма на обучение и 4 паралелки в дуална система на обучение; 

- 13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение: 

Съотношението в предложения план-прием за област Кюстендил на профили-

рани към професионални паралелки е 35% към 65% в полза на паралелките  за 

професионално образование. 

От планираните 24 паралелки за професионално образование, 20 са в дневна 

форма на обучение и 4 паралелки обучение чрез работа /дуална система на обу-

чение/. Делът на паралелките обучение чрез работа е 17% от общия брой пара-

лелки за професионално образование. За учебната 2020/2021 година предложе-

ните и реализирани паралелки за обучение чрез работа са 5 или 22% от паралел-

ките за професионално образование.      От планираните 24 паралелки за профе-

сионално образование: 5,5 паралелки за придобиване на втора степен на профе-

сионална квалификация по професия – 23% и 18 паралелки – 77% за придобиване 

на трета степен на професионална квалификация по професия. 

От планираните 24 паралелки за професионално образование в област Кюс-

тендил:  

- по защитени специалности от професии - няма;  

- по специалности от професии с очакван недостиг на специалисти на пазара на 

труда – 9 паралелки по 8 специалности. 

   От предложените 13 профилирани паралелки 7 паралелки са в STEM направ-

ленията /53,8%/. 

От предложените 24 паралелки за професионално образование 14 паралелки 

са STEM и технически професии /58,3%/. 

Прогнозните целеви стойности на МОН за област Кюстендил в предложени-

ето за държавен план-прием за учебната 2021/2022 година и постигнатите целеви 

стойности при планирането са отразени в таблицата, както следва:  

Прогнозни целеви стойности  

ДПП за учебната 2021/2022 година 

  

Постигнати целеви 

стойности при пла-

ниране на ДПП за 

учебната 2021/2022 

година 

Целева стойност  % 

места професионална 

подготовка –  целеви  

2021/2022  

63,30% 
от общия брой уче-

ници в професио-

нални паралелки в 

областта 

64,86% 
от общия брой уче-

ници в професио-

нални паралелки в об-

ластта 
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Целева стойност  % 

места STEM   целеви  

2021/2022  

55,00%  
от общия брой уче-

ници в профилирани 

и професионални па-

ралелки в областта 

56,76% 
от общия брой уче-

ници в профилирани 

и професионални па-

ралелки в областта 

Целеви брой пара-

лелки с профил 

„Чужди езици“  

2021/2022 

4 4 

Максимален брой па-

ралелки в VIII клас 

37 37 

 

Проектът на заповед за утвърждаване на план-приема в VIII клас неспециа-

лизираните профилирани и професионални гимназии и средни училища от об-

ласт Кюстендил за учебната 2021/2022 година е публикуван на електронната 

страница на РУО – Кюстендил за обществено обсъждане.  

В хода на съгласуването и общественото обсъждане няма постъпили предло-

жения за промени в предложението за държавен план-прием за учебната 

2020/2021 година за област Кюстендил. 

15.7. Организиране и провеждане на ра-

ботна среща с директорите на учи-

лища във връзка с дейностите за ре-

ализиране на държавния план-

прием за учебната 2021/2022 го-

дина 

 

 

април 

2021 г. – 

май 2021 

г. 

брой 

срещи 

1 прове-

дена 

среща 

 

Създадена организация за представяне на специалностите и профилите, по 

които ще се осъществява държавен план-прием през учебната 2021/2022 година 

на родителски срещи с учениците и родителите на учениците в VII клас с цел 

осигуряване на информиран избор  на  учениците в VII клас, обучавани през 

учебната 2020/2021 година и техните родители.   

Проведени са 2 работни срещи: 

- с директорите на училищата, реализиращи държавен план-прием в осми 

клас, относно дейностите по приемането и записването на класираните ученици. 

На директорите на училищата са предоставени бланки на приемо-предавателни 

протоколи за след първо, второ и трето класиране, както и справка за свободните 

места след всеки етап на класиране и записване; 

- с директорите на училищата, определени със заповед на началника на РУО 

– Кюстендил за приемане на документи за участие в класирането – ОУ „Хрис-

таки Павлович“, гр. Дупница и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил.  

На срещите са дадени указания за работа с платформата за приема на ученици 

в осми клас.  

  

15.8. Организиране на дейностите по 

приемане на ученици в неспециали-

зираните училища след основно об-

разование съгласно Наредба № 10 

от 01.09.2016 г. за организация на 

съгласно 

заповед и 

график на 

МОН и 

РУО 

брой пара-

лелки 

брой ут-

върдени 

паралелки 

в VIII  

клас за 

Брой реализирани паралелки в VIII  клас за учебната 2021/2022 година 

Към 10.09.2021 г. държавен план-прием за учебната 2020/2021 година се реа-

лизира в 36 паралелки в професионални гимназии, профилирани гимназии и 

средни училища от област Кюстендил, както следва: 
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дейностите в училищното образо-

вание 

учебната 

2021/2022 

година 

- 24 паралелки за професионално образование, в т.ч. 19 паралелки в дневна 

форма на обучение и 5 паралелки в дуална система на обучение; 

- 12 профилирани паралелки в дневна форма на обучение. 

Преди първи етап на класиране и записване на учениците със заповед на на-

чалника на РУО – Кюстендил е закрита една профилирана паралелка, дневна 

форма на обучение, профил „Предприемачески“ в Средно училище „Христо Бо-

тев“, гр. Кочериново. 

15.9. Провеждане на „Училищна пано-

рама и панорама на професионал-

ното образование“ за училищата от 

община Кюстендил 

април 

2021 г. – 

юни 2021 

г. 

брой па-

норами 

1 пано-

рама 

 

В изпълнение на комуникационни дейности съгласно Правила за планиране, 

утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълни-

телния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и 

професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 

2021/2022 година с цел информиране на учениците от седми клас и техните ро-

дители с предлаганите профили и професии в профилираните, професионалните 

гимназии и средни училища от община Кюстендил, включени в държавния план 

– прием за учебната 2021/2022 година, осигуряване на информиран избор и ка-

риерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на 

община Кюстендил и повишаване на интереса към професионалното образова-

ние и обучение на 24 юни 2021 година пред Читалище „Братство“, гр. Кюстендил 

е проведен Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионал-

ното образование“ с участието на училищата от община Кюстендил, осъществя-

ващи прием на ученици след основно образование и седмокласници от основ-

ните училища. Събитието е отразено в местни и регионални медии. 

  

15.10. Провеждане на „Училищна пано-

рама и панорама на професионал-

ното образование“ за училищата от 

общини Дупница, Бобов дол и Са-

парева баня 

април 

2021 –  

юни 2021 

г. 

брой па-

норами 

1 пано-

рама 

 

В изпълнение на комуникационни дейности съгласно Правила за планиране, 

утвърждаване и реализиране на държавния план-прием в VIII клас и на допълни-

телния държавен план-прием в XI клас в неспециализираните профилирани и 

професионални гимназии, средните и обединените училища за учебната 

2021/2022 година с цел информиране на учениците от седми клас и техните ро-

дители с предлаганите профили и професии в профилираните, професионалните 

гимназии и средни училища от община Кюстендил, включени в държавния план 

– прием за учебната 2021/2022 година, осигуряване на информиран избор и ка-

риерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на 

община Дупница и повишаване на интереса към професионалното образование 

и обучение на 25 юни 2021 година в Спортна зала - фоайе, гр. Дупница е прове-

ден Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното об-

разование“ с участието на училищата от община Дупница, осъществяващи прием 

на ученици след основно образование и седмокласници от основните училища. 

Събитието е отразено в местни и регионални медии. 

На 30 юни 2021 година пред сградата на Общинска администрация Бобов дол 

е проведен Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионал-
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ното образование“ с участието на училищата от община Бобов дол, осъществя-

ващи прием на ученици след основно образование и седмокласници от основ-

ните училища. 

На 30 юни 2021 година в СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня е проведен 

Общински форум „Панорама на професионалното образование“ с участието на 

учениците от СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня. 

15.11. Организиране на приема след VII 

клас на ученици по документи с 

хронични заболявания, с физически 

и сензорни увреждания, от домове 

за отглеждане и възпитание на 

деца, лишени от родителска грижа, 

от центровете за настаняване от се-

меен тип и учениците, настанени в 

приемни семейства за учебната 

2020/2021 г. по документи 

април 

2021 г. -  

юли 2021 

г. 

 

брой уче-

ници 

 

Брой уче-

ници, спо-

ред пода-

дените за-

явления 

28 ученици с подадени заявления. 

Организирани са дейностите по приемане на ученици с хронични заболява-

ния, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потреб-

ности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от 

семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2021/2022 го-

дина.  

Насочени от Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с 

физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности 

по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от 

домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от 

семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства 24 ученици: 4 ученици 

съгласно чл. 95, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование, 1 ученик съгласно чл. 95, ал. 1 от Наредба 

№10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и 19 

ученици със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО 

съгласно чл. 95, ал. 1 и 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейнос-

тите в училищното образование.  

Не са насочени от комисията 4 ученици със заболявания, които не са вклю-

чени в списъка по чл. 97 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дей-

ностите в училищното образование. Изготвени 3 броя протоколи за насочване на 

ученици по образец. Изготвени уведомителни писма до директорите на учили-

щата, в които са насочени учениците и до родителите на насочените ученици.  

  

16.  Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

16.1. Организиране и провеждане на ра-

ботна среща с директорите на учи-

лища относно изпълнение на запо-

веди на министъра на образовани-

ето и науката за провеждане на ДЗИ 

и НВО в IV, VII и Х клас 

април 

2021 г. - 

май 2021 

г. 

брой ра-

ботни 

срещи 

1 работна 

среща 

     С директорите на училища са организирани и проведени 4 работни срещи от-

носно изпълнение на заповеди на министъра на образованието и науката относно 

провеждането на ДЗИ и НВО в IV, VII и Х клас. 

     С директорите на училища, провеждащи НВО в IV клас през учебната 

2020/2021 година, е проведена онлайн работна среща. 

      От председателя на Регионалната комисия за организиране и провеждане на 

НВО в IV клас е представена презентация със задълженията на директорите при 

организиране и провеждане на НВО в IV клас. Презентацията е изпратена по 

електронната поща на всички училища, както и протоколите за приемане и пре-

даване на секретните пликове и на пликовете с писмените работи на учениците.  
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      При получаване на секретните пликове отново е направен инструктаж за ос-

новните моменти от правилата за информационна сигурност и спазването на за-

поведите на министъра на образованието и науката за провеждане на НВО при 

спазване на противоепидемичните мерки. 

       Във връзка с провеждането на НВО VII клас е проведена онлайн работна 

среща с директорите на училищата, провеждащи НВО в VII клас през учебната 

2020/2021 година.  

       От председателя на Регионалната комисия за организиране и провеждане на 

НВО в VII клас е представена презентация със задълженията на директорите при 

организиране и провеждане на НВО в VII клас.  

       Презентацията е изпратена по електронната поща на всички училища.  

       При получаване на секретните пликове отново е направен инструктаж за ос-

новните моменти от правилата за информационна сигурност и спазването на за-

поведите на министъра на образованието и науката за провеждане на НВО при 

спазване на противоепидемичните мерки. 

        Във връзка с организирането и провеждането на националното външно 

оценяване в X клас на учебната 2020/2021 г. е проведена онлайн работна среща, 

на която присъстваха директори/заместник-директори на училища, председа-

тели на комисиите за провеждане на НВО в училище и директори на детски 

градини, предоставили квестори във връзка с провеждане на изпитите по БЕЛ, 

математика и чужд език в X клас. 

     На работната среща са обсъдени задълженията на отделните участници във 

връзка със спазване на Правилата за информационна сигурност при организа-

цията, провеждането и оценяването на НВО в края на X клас през учебната 

2020/2021 г. и инструктажите, утвърдени със Заповед № РД 09-3569/17.12.2021 

г. на министъра на образованието и науката. 

За организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити през 

учебната 2020/2021 година е проведена 1 онлайн работна среща по отношение 

спазването на заповедите на министъра на образованието и науката и провежда-

нето на изпитите в ситуация на извънредна епидемична обстановка. 
Със Заповеди на началника на РУО – Кюстендил са определени регионални  

комисии за организиране и провеждане на ДЗИ за сесии май-юни и август-сеп-

тември на учебната 2020/2021 година.  

ДЗИ по БЕЛ през сесия май-юни на учебната 2020/2021 година е проведен в 

17 училища в област Кюстендил. Втори задължителен ДЗИ през сесия май-юни 

на учебната 2020/2021 година е проведен в 13 училища. През сесия май-юни 702 

зрелостници са положили ДЗИ по БЕЛ, 616 втори ДЗИ и 2 зрелостници – ДЗИ по 

желание.   
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ДЗИ по БЕЛ и втори ДЗИ през сесия август-септември на учебната 2020/2021 

година е проведен в 2 училища в област Кюстендил. През сесия август-септем-

ври 57 зрелостници са положили ДЗИ по БЕЛ и 45 втори ДЗИ. Една писмена 

работа на зрелостник, полагащ ДЗИ по география и икономика е анулирана. 

Контрол по провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 го-

дина е осъществен, както следва: 

- ДЗИ по БЕЛ – 6 училища и контрол чрез локалния мониторингов център; 

- Втори ДЗИ – 5 училища и контрол чрез локалния мониторингов център. 

Контрол по провеждането на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 

2020/2021 година е осъществен в 2 училища и чрез локалния мониторингов цен-

тър в РУО. 

 По време на НВО в IV, VII и Х клас и двете сесии на ДЗИ в област Кюстен-

дил са спазени противоепидемичните мерки. 

16.2. Организация и координация на дей-

ностите по провеждане на НВО в IV 

клас по БЕЛ и Математика 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

22 учи-

лища 

       Дейностите по организация и провеждане на НВО в IV клас за учебната 

2020/2021 година са реализирани в 22 училища съгласно заповедите на минис-

търа на образованието и науката и на министъра на здравеопазването.  

       Изпълнени са следните дейности: 

       -  определяне състава на Регионалната комисия за организиране и провеж-

дане на НВО в IV клас; 

       -  дейностите в платформата по график https://admin.zamaturite.bg/, съгласно 

утвърдения график; 

       -  проверка на данните за учениците, разпределение по зали, разпределение 

на квестори и проверка на декларациите; 

       -  изготвени са: заповед със задълженията на директорите при организиране 

и провеждане на НВО в IV клас, заповед за проверка на експертите в РУО и об-

разец на констативен протокол; 

       -  осъществен е контрол от РУО на провеждането на НВО в IV клас в деня 

на изпитите;  

       -  определяне на оценителски център и комисия за проверка и оценка на пис-

мените работи на учениците; 

       -  проверка на писмените работи по БЕЛ и математика;  

       -  изготвяне на график за запознаване на родители и ученици с резултатите 

от писмените работи. 

  

  

16.3. Контрол по организацията и про-

веждането на НВО за учениците от 

IV клас 

май 2021 

г. 

брой учи-

лища 

5 училища        В дните на провеждане на НВО в IV клас експертите от РУО – Кюстендил 

са осъществили текущи проверки в 10 училища, както следва:  

       На 27.05.2021 г. на НВО по български език и литература – 5 проверки в след-

ните училища:  

- НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил 

- Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил 

- ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил 

 

 

 

https://admin.zamaturite.bg/,%20съгласно%20утвърдения%20график;%20%20%20%20%20%20%20-%20%20проверка
https://admin.zamaturite.bg/,%20съгласно%20утвърдения%20график;%20%20%20%20%20%20%20-%20%20проверка
https://admin.zamaturite.bg/,%20съгласно%20утвърдения%20график;%20%20%20%20%20%20%20-%20%20проверка
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- ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол  

- СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол 

       На 28.05.2021 г. на НВО по математика – 5 текущи проверки в следните учи-

лища:  

- ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница 

- ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново, общ. Дупница 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил 

        Изготвени са констативни протоколи и доклади до началника на РУО – 

Кюстендил. 

        При реализираните проверки не са установени нарушения от страна на ди-

ректорите и училищните комисии при организацията и провеждането на НВО в  

IV клас. 

16.4. Организация и координация на дей-

ностите по провеждане на НВО в 

VII клас по БЕЛ и Математика 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

22 учи-

лища 

НВО за учениците в VII клас по български език и литература и по математика 

е проведено в 23 училища от област Кюстендил съгласно действащите норма-

тивни актове и заповедите на министъра на образованието и науката: за опреде-

ляне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания 

(НВО) в IV, VII и X клас, график на дейностите за организацията, провеждането 

и оценяването на изпитите от НВО в VII клас и график на дейностите по прие-

мане на ученици в неспециализирани училища съгласно Наредба №10 от 

01.09.2016 г. след завършено основно образование за учебната 2020/2021 година; 

за утвърждаване на Правила за информационна сигурност, в т.ч. и задължения 

на участниците в националното външно оценяване и образци на документи; за 

организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализи-

раните училища на места по държавен план-прием за учебната 2020/2021 година. 

Проведена е работна среща, на която директорите на училищата са инструк-

тирани и са им предоставени изпитните материали. 

 

  

16.5. Контрол по организацията и про-

веждането на НВО за учениците от 

VII клас 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

4 училища       От експертите в РУО – Кюстендил е осъществен текущ контрол в 11 училища 

относно организацията и провеждането на националното външно оценяване в 

края на VII клас, както следва: 

1. По български език и литература, проведено на 16.06.2021 г. в следните 6 

училища: 

- Спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил 

- СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново, общ. Дупница 

- СУ Христо Ботев“, гр. Бобов дол 

- СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница 

- Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил 
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2. По чужд език, проведено на 17.06.2021 г. – в ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“, гр. Кюстендил 

3. По математика, проведено на 18.06.2021 г. в следните 4 училища: 

- ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино, общ. Невестино 

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бобошево 

- СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

- ОУ „Ав. Попстоянов“, гр. Рила 

Проверени са: 

1. Задължителна документация на училището, касаеща НВО в VII  клас. 

2. Дейности, осъществявани от директора на училището и училищната ко-

мисия за организиране и провеждане на НВО в края на VII клас.  

3. Наблюдение на процеса на НВО в деня на проверката. 

При извършените проверки не са констатирани нарушения. 

 

16.6. Организация и координация на дей-

ностите по провеждане на НВО в Х 

клас по БЕЛ и Математика 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

19 учи-

лища 

     През учебната 2020/2021 г. НВО в края на X клас е проведено в 19 училища 

от област Кюстендил по БЕЛ и Математика. 

     С писмо на РУО – Кюстендил училищата са запознати със Заповед №РД09-

2121/28.08.2020 г. и Заповед №РД09-3569/17.12.2020 г. на министъра на образо-

ванието и науката за организиране и провеждане на Национално външно оценя-

ване в края на X клас през учебната 2020/2021 година.  

     Директорите на всички училища и съответните служебни лица са подали Дек-

ларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/01.09.2016 г.  

     От РУО – Кюстендил и директорите на образователни институции са изда-

дени съответните заповеди съгласно изискванията на Наредба №11 от 01.09.2016 

г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Заповед № РД09-

2121/28.08.2020 г.  на министъра на образованието и науката относно организи-

рането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в IV, в 

VII и в X клас през учебната 2020/2021 година и заповед №РД09-3569/17.12.2020 

г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за 

информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на 

националното външно оценяване в края на X клас. 

     Осъществена е съответната кореспонденция с училищата и МОН във връзка 

с организацията по провеждане на изпитите от НВО в края на X клас. 

     Изготвени са съответните приемо-предавателни протоколи във връзка с пре-

даване на изпитните комплекти за НВО в X клас на директорите на училищата, 

провеждащи НВО в края на X клас през учебната 2020/2021 г. и за предаване на 

писмените работи на учениците от директорите на училища на председателя на 

РКОПНВО в област Кюстендил. 

    Извършени са съответните дейности по въвеждане на необходимата информа-

ция в платформата https://admin.zamaturite.bg/ във връзка с разпределението на  
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залите, служебните лица и учениците, провеждането на изпитите и изготвяне на 

необходимите справки. 

16.7. Контрол по организацията и про-

веждането на НВО за учениците от 

Х клас 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

4 училища      От експертите в РУО – Кюстендил е осъществен текущ контрол по организа-

цията и провеждането на националното външно оценяване в края на X клас в 12 

училища, както следва: 

1. По български език и литература, проведено на 16.06.2021 г. в следните 7 

училища: 

- Спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил 

- СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

- СУ ,,Христо Ботев“, гр. Бобов дол 

- СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница 

- ПГСС ,,Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил 

- ПГ, гр. Бобов дол 

- ПГИМ ,,Йордан Захариев“, гр. Кюстендил 

2. По чужд език, проведено на 17.06.2021 г. – в ПГОСУ, гр. Дупница 

3. По математика, проведено на 18.06.2021 г. в следните 4 училища: 

- СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

- ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил 

- ПГХВХТ, гр. Дупница 

- ПГЛП „Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил 

Проверени са: 

1. Задължителната документация на училищата, касаеща организацията на 

НВО в X клас. 

2. Дейности, осъществявани от директора на съответното училище и училищ-

ната комисия за организиране и провеждане на НВО в X клас.  

3. Наблюдение на процеса на НВО в деня на съответната проверка. 

При извършените проверки не са констатирани нарушения. 

 

  

16.8. Организиране и координиране на 

дейностите по провеждане на НВО 

на учениците в Х клас за оценяване 

на дигиталните компетентности 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

в зависи-

мост от 

подаде-

ните заяв-

ления 

    През учебната 2020/2021 година заявления за полагане на изпит по ИТИДК 

са подали 20 ученици от 2 училища. Създадена е необходимата организация: 

- Генериране на акаунти на директорите на училищата, провеждащи изпит 

по ИТИДК; 

- Генериране на акаунти на проверителите;  

- Генериране на акаунти на учениците; 

- Изготвен е график за провеждането на изпита. 

  

16.9. Организиране и координиране на 

дейностите по провеждане на НВО 

по ЧЕ на учениците от  VII и Х клас  

 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

в зависи-

мост от 

подаде-

ните заяв-

ления 

 

През учебната 2020/2021 година на НВО по чужд език /по желание/ в VII клас 

изпит са положили 6 ученици от 4 училища, а на НВО по чужд език в Х клас – 

33 ученици от 3 училища.  

       От РУО – Кюстендил и директорите на образователни институции са изда-

дени съответните заповеди съгласно изискванията на Наредба №11 от 01.09.2016 

г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, Заповед № РД09-
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2121/28.08.2020 г.  на министъра на образованието и науката относно организи-

рането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в IV, в 

VII и в X клас през учебната 2020/2021 година и заповед №РД09-3569/17.12.2020 

г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правилата за 

информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на 

националното външно оценяване в края на X клас. 

Изпълнени са всички заложени дейности по организиране, провеждане и оце-

няване на НВО по чужд език /по желание на учениците/ от графика на МОН. 

 

16.10. Анализ на резултатите от НВО в IV, 

VII и Х клас. 

юли 2021 

г. 

брой ана-

лизи 

3 анализа 

 

1. Анализ на резултатите от НВО в IV клас 

Изготвена е презентация за резултатите на учениците от четвърти клас по 

български език и литература и по математика на НВО през учебната 2020/2021 

година.  

Средният резултат за областта по БЕЛ е 70,7% и е по-нисък с 3,97%, сравнен 

със средния резултат по предмета на национално ниво – 74,67%.  

По математика за областта средният резултат е 59,13%, а на национално ниво 

е 63,16%. Резултатът по математика за областта е по-нисък от средния на нацио-

нално ниво с 4,03%.  

По-ниските резултати на НВО са очаквани, поради новия формат на НВО в 

четвърти клас, новия начин на организация и наложилото се обучение от разсто-

яние в електронна среда. 

С най-висок резултат по български език и литература в областта е НУ „Св. 

Климент Охридски“, гр. Кюстендил, а с най-висок резултат по математика е ОУ 

„Христаки Павлович“, гр. Дупница. 

Основавайки се на изводите на национално ниво могат аналогично да се нап-

равят изводи и за резултатите на четвъртокласниците на регионалното ниво. 

      По български език и литература четвъртокласниците не се затрудняват да от-

говарят на въпросите,  изискващи репродукция или доказателство на отговора с 

пример от текста. Голям дял от учениците могат да правят непреки умозаключе-

ния и изводи, свързани със съдържанието на непознат текст. Голяма част от уче-

ниците имат читателска култура и могат да аргументират читателския си инте-

рес. Преобладаващата част от учениците могат да разбират текста, който четат, 

като: 

- разграничават автора на книгата от автора на нейната анотация; 

- извличат информация от текста с аргументирани отговори; 

- обясняват значение на думата според контекста;  

- откриват логическите акценти в текста и доказват, че разбират прочете 

  ното от тях, като са посочили два и повече  примера; 

- отговарят на въпрос, свързан с текста, и аргументират отговора си; 

- аргументират лични предпочитания към заглавия на детски книги, аргу 

  ментират читателския си интерес към конкретния текст. 
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Придобитите литературни компетентности са преносими в нестандартна си-

туация. Изградени са читателски интереси. Учениците най-често са допускали 

грешки в правопис на звучни съгласни, които при изговор се обеззвучават, както 

и в правопис на гласните. Не се работи достатъчно за автоматизиране на умени-

ето за определяне границите на изречението. Високите резултати на определена 

група ученици са за сметка на всички останали – слаби и средни. Налице е необ-

ходимост от диференциран подход в обучението по БЕЛ. 

По предмета математика високите резултати са свързани с решаване на зада-

чите с избираем отговор, ориентирани към прилагане на алгоритми. Изводите от 

задачите с кратък избираем отговор са показателни за подценяване на задачите, 

изискващи рационално смятане и логическо мислене. Текстовите задачи и нес-

тандартните задачи остават бариера за голям дял от учениците. 

Четвъртокласниците, които могат и които не могат да извличат информация 

от схема, са почти еднакъв дял. Това изискване на ДОС за ООП остава предиз-

викателство за българския учител. 

 

2. Анализ на резултатите от НВО в VII клас.  

През учебната 2020/2021 г. НВО в края на VII клас се проведе в 23 училища 

по български език и литература и по математика, и в 3 училища по чужд език.  

От 927 допуснати ученици на НВО по БЕЛ са се явили 880 ученици, което е 

95% от общия брой на седмокласниците.   

При максимале брой 100 т. на теста по БЕЛ, средният резултат за област Кюс-

тендил е 50,76 т. при 53,86 т. за страната. Най-висок резултат са постигнали уче-

ниците от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил – 71,05 т., СEУ ,,Св. П. 

Хилендарски“, гр. Дупница – 61,30 т., ОУ ,,Евлоги Георгиев“, гр. Дупница – 

60,67 т.  

Училищата с най-нисък резултат са  ОУ ,,Св. Климент Охридски“, с. Трек-

ляно – 5,67 т., общ. Трекляно, СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Дупница – 24,64 

т., СУ ,,Д-р Петър Берон“, гр. Бобов дол – 26,25 т.  

Няма ученици с максимален брой точки на НВО по БЕЛ. Шест ученици  имат 

нула точки. 

От 927 ученици, допуснати на НВО по математика са се явили 865 ученици, 

което е 93,3% от общия брой на седмокласниците.  

При максимале брой 100 т. на теста по математика средният резултат за об-

ласт Кюстендил е 31,41 т. при 34,68 т. за страната.  

Най-висок резултат са постигнали учениците от ПМГ „Проф. Емануил Ива-

нов“, гр. Кюстендил – 53,20 т., ОУ ,,Христо Ботев“, с. Самораново, общ. Дупница 

– 44,38 т., СEУ ,,Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница – 37,87 т.  

Училищата с най-нисък резултат са ОУ ,,Св. Климент Охридски“, с. Трек-

ляно, общ. Трекляно – 9,33 т., ОУ ,,Христо Ботев“, с.  Невестино, общ. Невестино 
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– 12,40 т., ОУ ,,Христо Ботев“, с. Крайници, общ. Дупница – 15,00 т. Няма уче-

ници с максимален брой точки на НВО по математика. Трима ученици  имат нула 

точки. 

В три училища се проведе НВО по чужд език в VII клас – английски език.  

Допуснати до изпит след подадени заявления са 6 ученици от 4 училища. 

Средният резултат за област Кюстендил е 93,33%, при среден за страната – 

87,87%. 

 

3. Анализ на резултатите от НВО в Х клас. 

 

През учебната 2020/2021 г. НВО в края на X клас е проведено в 19 училища 

в област Кюстендил по БЕЛ и математика, в 2 училища по информационни тех-

нологии за измерване на дигитални компетентности (ИТИДК) и в 3 училища по 

чужд език – английски език. 

От общо 822 ученици, допуснати до изпит по БЕЛ в края на X клас, са се 

явили 775 ученици. От допуснатите, изпит не са положили 47 ученици, което е 

5,7% от общия брой на допуснатите. 

Най-голям е броят на неявилите се ученици на изпита по БЕЛ в края на X 

клас в ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил – 42,9%, след-

вани от СУ ,,Христо Ботев“, гр. Бобов дол – 33,3% и ПГСС ,,Св. Климент Охрид-

ски“, гр. Кюстендил – 31,6%.  

Средният резултат по БЕЛ в X клас за област Кюстендил – 20,42 т., което е 

41,15% от максималния брой точки по предмета за региона при среден успех за 

страната 45,01%. 

Най-висок резултат на изпита по БЕЛ са постигнали учениците от ПМГ 

,,Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил – 62,09 %, следвани от учениците от 

ЕГ ,,Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил – 57,66 % и учениците от Профилирана 

гимназия ,,Христо Ботев“, гр. Дупница – 55,82 % от максималния брой точки. 

Най-нисък е резултатът в ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюс-

тендил – 11,35 % от максималния брой точки. 

Най-добър резултат на изпита по БЕЛ е постигнал ученик от ПМГ „Проф. 

Емануил Иванов“, гр. Кюстендил – 46,5 т., което е 93% от максималния брой 

точки по предмета. 

С резултат нула точки са 2 ученици. 

До полагане на изпит по математика в края на X клас са допуснати 822 уче-

ници. От тях изпит са положили 752 ученици. От допуснатите изпит не са поло-

жили 70 ученици, което е 8,5% от броя на допуснатите. 

Най-голям е броят на неявилите се ученици на изпита по математика в края 

на X клас в ПГСС ,,Свети Климент Охридски“, гр. Кюстендил – 63,2%, следвани 

от ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил – 51,4% и СУ 
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,,Христо Ботев“, гр. Бобов дол и СУ ,,Д-р Петър Берон“, гр. Бобов дол“ – с по 

33,3%. 

Средният резултат по математика в X клас за област Кюстендил – 11,86 т., 

което е 23,73% от максималния брой точки по предмета за региона при среден 

успех за страната 27,71%. 

Най-висок резултат на изпита по математика са постигнали учениците от 

ПМГ ,,Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил – 44,35 %, следвани от учениците 

от Профилирана гимназия ,,Христо Ботев“, гр. Дупница – 34,36 % и СУ ,,Христо 

Ботев“, гр. Сапарева баня – 26,55 % от максималния брой точки. 

Най-нисък е резултатът в ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюс-

тендил – 9,18 % от максималния брой точки. 

Най-добър резултат на изпита по математика е постигнал ученик от Профи-

лирана гимназия ,,Христо Ботев“, гр. Дупница, който е с максимален брой точки 

– 50 т., което е 100% от максималния брой точки по предмета. 

С резултат нула точки по математика са 3 ученици. 

 

Заявления за полагане на изпит по ИТИДК са подадени от 20 ученици. Изпит 

са положи всички ученици, подали заявления. 

      Средният резултат от изпита по ИТИДК е 51% от максималния брой точки, 

при среден резултат за страната 61,96% от максималния брой точки. 

      Заявления за полагане на изпит по чужд език – английски език са подали 33 

ученици, от които: 2 ученици за ниво А2, 17 ученици за ниво В1 и 14 ученици за 

ниво В1.1. 

     Всички ученици, подали заявления, са положили изпита. 

     Средният резултат от изпита по английски език за региона е както следва: 

- ниво А2 – 76,25% от максималния брой точки, при среден резултат за стра-

ната 77,01% от максималния брой точки. 

- ниво В1 - 77,97 % от максималния брой точки, при среден резултат за стра-

ната 78,19 % от максималния брой точки. 

  - ниво В1.1. - 63 % от максималния брой точки, при среден резултат за стра-

ната 73,13 % от максималния брой точки. 

 

17.  Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН 

17.1. Осъществяване на организационно-

координираща и контролна дейност 

по изпълнението на Националния 

спортен календар на МОН и Наци-

оналния календар за изяви по инте-

реси на децата и учениците за учеб-

ната 2020/2021 година. Изготвяне 

на информация за МОН. 

септември 

2020 г. - 

септември 

2021 г. 

брой 1 инфор-

мация 

 

За всяка получена в РУО – Кюстендил информация за провеждане на иници-

ативи по утвърдения Национален календар за изяви по интереси на децата и уче-

ниците, е представяна своевремнно информация до детските градини, учили-

щата, РЦПППО и ЦПЛР от областта за възможността за участие в конкурси и 

състезания, организирани от МОН и други институции и е оказвана и подкрепа 

за участие. 

Мотивирани са учителите за включване в участие на учениците в предложе-

ните изяви.  

 . 
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В дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и уче-

ниците участие са взели участие в 32 изяви, 671 учени-ци от 20 училища и 1 

ЦПЛР. 

Във връзка с изпълнението на дейности по Националния спортен календар в 

област Кюстендил са  проведени единствено вътрешно училищни състезания на 

ученическите игри, в които са участвали в 52 изяви,  2720 ученици от 33 училища 

и 1 ЦПЛР. По-ради въведените противоепидемични мерки в страната във връзка 

с разпространението на COVID-19 не са проведени областните, зоналните и фи-

налните състезания на ученическите игри   

От страна на Община Кюстендил и Община Дупница са направени предло-

жения за предоставяне на стипендии на 6 деца с изявени дарби, класирани по 

раздел II от Програма на мерките за зак-рила на деца с изявени дарби. 

От РУО – Кюстендил е изготвена една информация относно участието в 

изяви по Националния спортен календар на МОН и Националния календар за 

изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година, изпра-

тена на дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН. 

От РУО – Кюстендил е извършена координация и е оказано съдействие при 

провеждането на първия етап на областния кръг на XIX Националeн конкурс 

„Бог е любов“. 

Със Заповед №  РД 06-118/19.03.2021 г. на началника на РУО – Кюстендил е 

назначена областна комисия за провеждане на конкурса. Участие са взели 15 уче-

ници от различни възрастови групи по следните направления: проза, рисунка и 

приложни изкуства. За участие във втори етап на конкурса в МОН са изпратени 

7 творби. 

 

17.2. Организиране, координиране и 

провеждане на ученически олимпи-

ади и състезания по предмети и със-

тезания по професии 

октомври 

2020 г. – 

май 2021 

г. 

брой 

олимпи-

ади и със-

тезания 

брой про-

ведени 

олимпи-

ади и със-

тезания 

 

През учебната 2020/2021 г. в област Кюстендил са проведени олимпиади по 

11 предмета,  8 национални състезания и 4 състезания по професии. 

 От страна на РУО – Кюстендил е съществена необходимата организация и 

координация с училищата-координатори, определени със заповед на началника 

на РУО – Кюстендил и училищата-домакини на областните кръгове на съответ-

ната олимпиада.  

Във връзка с провеждане на олимпиадите със заповеди на началника на РУО 

– Кюстендил са определени училищата-домакини на областния кръг на съответ-

ната олимпиада и областни комисии за оценяване на писмените работи на уче-

ниците от олимпиадите. 

Осъществен е контрол по провеждане на областните кръгове на олимпиадите 

в училищата-домакини, както следва: 

- ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница – български език и литература; 

- ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил – английски език; 

- ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил – химия и опаз-

ване на околната среда; 

 . 
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- Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“,  гр. Кюстендил – астрономия; 

- ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил – биология и 

здравно образование;  

- ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил – физика; 

- ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница – философия; 

- ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница – география и икономика; 

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий, гр. Дупница – история и цивилизации; 

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий, гр. Кюстендил – математика; 

- ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил – информационни технологии; 

- СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница – руски език; 

- ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница – техническо чертане; 

- ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил – „Знам и мога“ 

 

Осъществена е координация на дейностите между РУО, МОН и училищата-

координатори на областните кръгове на олимпиадите по предмети във връзка с 

организацията и провеждането на националните кръгове на олимпиадите. 

    Осъществена е организационно-методическа дейност и координираща дей-

ност при провеждане на състезанията по професии.  

    Училищен кръг от национални състезания по професии е проведен в 5 учи-

лища. 

    Оказано е съдействие на директорите на училищата относно организацията и 

провеждането на състезанията по професии.  

 

18. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции 

18.1 Тематични проверки       

18.1.1. Контрол по присъствието на децата 

/учениците в учебни часове и дей-

ността на учителите относно водене 

на задължителната училищна доку-

ментация, отразяваща отсъствията 

на децата/ учениците и контрол на 

дейността на директорите на учи-

лища по отношение присъствието 

на учениците в учебни часове 

септември 

2020 г. – 

юни 2021 

г. 

брой 15 учи-

лища 

 

Извършена е тематична проверка в 15 училища.  

При проверката е установено следното: 

1. Присъствието на учениците в учебни часове е в диапазона от 40 % до 93%. 

Най-ниска е посещаемостта в учебни часове на учениците в ПГСС „ Св. Кл. Ох-

ридски“, гр. Кюстендил – 40%, а най –висока в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

с. Яхиново – 93 % и ПГХВХТ – гр. Дупница – 92 %. Процентът на присъстващите 

ученици в учебни занятия е констатиран еднократно в деня на проверката. 

2. В 10 от проверените училища се използват електронни дневници, а в 5 

училищата са налични дневници на паралелките на хартиен носител, в които са 

отразени присъствията и отсъствията на учениците. Класните ръководители в 

училищата с дневници на хартиен носител са ги водили, като са отразявали от-

съствията на учениците в пренос от седмица в седмица. В училищата с елект-

ронни дневници сумирането и преноса на отсъствия от седмица в седмица става 

автоматично. 
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3. В плана за контролна дейност директорите на проверените училища са 

планирали и осъществявали контрол по водене на дневниците на паралелките 

във връзка с отразяване на отсъствията на учениците. 

Във връзка с тематичната проверка заповеди със задължителни предписания 

са дадени на 4 директори на училища - ПГЛП „Вл. Димитров - Майстора“ – гр. 

Кюстендил,  Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Кюстендил, ПГИМ „Йордан 

Захариев“– гр. Кюстендил и ПТГ „Джон Атанасов“ – гр. Кюстендил. Със заповед 

за задължителни предписания на директорите са възложени следните дейности: 

-  ежедневен контрол на присъствието на учениците в ПГЛП „ Вл. Димитров - 

Майстора“ – гр. Кюстендил и Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Кюстен-

дил, отразен в карта по образец на РУО – Кюстендил;  

- контрол по регистрирането на отсъствията на учениците в електронния дневник 

в ПГИМ „Йордан Захариев“– гр. Кюстендил и ПТГ „Джон Атанасов“ – гр. Кюс-

тендил.  

Директорът на ПГСС „Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил има заповед за за-

дължителни предписания за ежедневен контрол на присъствието на ученици в 

училището след извършена текуща проверка. 

18.1.2. Контрол на работата на учителите 

по БЕЛ във връзка с ниските резул-

тати на ДЗИ по БЕЛ през учебната 

2019/2020 година в училища, чийто 

резултат е под „Среден 3“  

ПГЛП “В. Димитров-Майстора“ – 

гр. Кюстендил 

ПТГ “Джон Атанасов“ – гр. Кюс-

тендил  

ПГ – гр. Бобов дол 

ПГТ – гр. Дупница  

Спортно училище „Васил Левски“ 

– гр. Кюстендил 

СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева 

баня“ 

октомври 

2020 г. - 

март 2021 

г. 

брой 6 училища 

 

Съгласно т. 18.1.2. от годишния план на РУО – Кюстендил за учебната 

2020/2021 година и т. 3.1.1. от годишния план на експерта по БЕЛ в периода от 

01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е извършена тематична проверка „Контрол на ра-

ботата на учителите по БЕЛ във връзка с ниските резултати на ДЗИ по БЕЛ през 

учебната 2019/2020 година в училища, чийто резултат е под „Среден 3“. 

Реализирана е проверка в 6 училища (ПГЛП ,,Вл. Димитров – Майстора“, гр. 

Кюстендил, ПТГ ,,Джон Атанасов“, гр. Кюстендил, Професионална гимназия, 

гр. Бобов дол, ПГТ, гр. Дупница, Спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстен-

дил, СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня). Проверени са 11 учители по БЕЛ 

чрез посещение в учебни часове. 

За всяко проверено училище е изготевен констатичен протокол и доклад до 

началника на РУО – Кюстендил, както и обобщен доклад от тематичната про-

верка с анализ и изводи по темата. 

  

18.1.3. Контрол на работата на учителите 

по БЕЛ във връзка с ниските резул-

тати на НВО по БЕЛ за учебната 

2019/2020 година  

Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендар-

ски“ – гр. Кюстендил  

ОУ „Христо Ботев“ – с. Невестино  

ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Трек-

ляно  

октомври 

2020 г. - 

март 2021 

г. 

брой 6 училища 

 

Съгласно т. 18.1.3. от годишния план на РУО – Кюстендил за учебната 

2020/2021 година и т. 3.1.2. от годишния план на експерта по БЕЛ в периода от 

01.01.2021 г. до 30.06.2021 г. е извършена тематична проверка „Контрол на ра-

ботата на учителите по БЕЛ във връзка с ниските резултати на НВО по БЕЛ за 

учебната 2019/2020 година“. 

      Реализирана е проверка в 6 училища (Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, 

гр. Кюстендил, ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино, ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. 

Трекляно , СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница, ОУ „Неофит Рилски“, гр. 

Дупница, ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница). 
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СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. 

Дупница 

ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дупница 

ОУ  „Христаки Павлович“ – гр. 

Дупница 

      Проверени са 15 учители по БЕЛ чрез посещение в учебни часове. 

      За всяко проверено училище е изготевн констатичен протокол и доклад до 

началника на РУО – Кюстендил, както и обобщен доклад от тематичната про-

верка с анализ и изводи по темата.  

 

18.1.4. Контрол и оказване на методическа 

подкрепа при прилагане  на  учеб-

ните програми по чужд език за про-

филирана подготовка в  ХI клас 

ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – Кюс-

тендил 

ПГ „Христо Ботев“ – Дупница   

СЕУ „Св. П. Хилендарски“ – Дуп-

ница 

ЕГ „Д-р Петър Берон“- Кюстендил 

октомври 

2020 г. - 

май 2021 

г.  

брой учи-

лища 

4  учи-

лища 

 Извършена е тематична  проверка на тема  „Контрол и оказване на методическа 

подкрепа при прилагане  на  учебните програми по чужд език за профилирана 

подготовка в  ХI клас“ в 4 училища (ПГ “,,Хр. Ботев“, гр. Дупница, ЕГ„Д-р Петър 

Берон“, гр. Кюстендил, ПМГ „ Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстендил, СЕУ „Св. П. 

Хилендарски“, гр. Дупница).  

 Проверена е работата на 11 учители по английски, испански и немски език. 

Част от уроците са наблюдавани в електронните платформи, в които се провежда 

обучението на учениците в ОРЕС. Констатациите от извършените проверки са 

отразени в констативни протоколи и са изготвени доклади за всяка проверка и 

обобщен доклад, с анализ и изводи по темата.  

 Изготвени са заповеди за задължителни предписания на директорите  на  

ЕГ„Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил и СЕУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница. 

     При проверките е оказана методическа помощ на директори и учители по 

чужд език относно прилагането на учебните програми по чужд език за профили-

рана подготовка в ХI клас.  

Направени са препоръки относно подобряване организацията на обучението 

в профилираната подготовка по чужд език в проверяваните училища. 

  

18.1.5 Планиране и организация на дей-

ността на учителите в профилира-

ната подготовка по история и циви-

лизации, география и икономика и 

философия в единадесети клас във 

връзка с прилагането на новите 

учебни програми за профилирана 

подготовка 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ –  

Дупница 

ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница 

ПМГ „Емануил Иванов“, гр. Кюс-

тендил 

ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстен-

дил 

СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

октомври 

2020 г. - 

май 2021 

г.  

брой 5 училища Тематичната проверка е осъществена в периода от 23.11.2020 г. до 19.03.2021 

г. на основание изготвен план за тематична проверка № ПН – 22/23.11.2020 г. и 

е част от годишния план на РУО – Кюстендил (т. 18.1.5.). 

       Проверката е осъществена в 5 училища в област Кюстендил, в които се при-

лагат новите учебни програми за профилирана подготовка във втори гимнази-

ален етап. За всяко проверено училище са изготвени констативни протоколи и 

доклади до началника на РУО – Кюстендил. 

     Обект на проверката е преподавателската работа на учителите по история и 

цивилизации, география и икономика и философия, преподаващи профилирана 

подготовка в XI клас през учебната 2020/2021 г.  

     Проверена е и училищната документация, свързана с профилираната подго-

товка по история и цивилизации, география и икономика и философия в XI клас 

в петте училища. 

     Установено е, че към момента на проверките правилно, целесъобразно и ефек-

тивно се прилагат новите учебни програми за профилирана подготовка по исто-

рия и цивилизации, география и икономика и философия. 

     Наблюдавани са часове по история и цивилизации, география и икономика и 

философия за профилирана подготовка при общо 15 учители в проверените учи-

лища – при 12 от тях наблюдението е осъществено в електронната платформа 
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Microsoft Teams и Classroom. Само в ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстендил 

проверката е осъществена присъствено. 

     Направени са обобщени изводи, които са отбелязани в общ доклад. 

18.1.6. Контрол във връзка с прилагането 

на новите учебни програми по 

предметите от обща, отраслова и 

специфична професионална подго-

товка от УУП VIII –  XI клас и оказ-

ване на методическа подкрепа. 

ПГ – Бобов дол 

ПГИМ „Йордан Захариев“ –  Кюс-

тендил  

СУ „Христо Ботев“ – Сапарева баня 

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

3 училища 

 

     Извършена тематична проверка „Контрол във връзка с прилагането на новите 

учебни програми по предметите от обща, отраслова и специфична професио-

нална подготовка от УУП в VIII, IX, Х и XI клас и оказване на методическа под-

крепа през учебната 2020/2021 година“.  

     Обект на контрола: Планиране и работа на учителите по професионална под-

готовка по предметите от обща, отраслова и специфична професионална подго-

товка в VIII, IX и Х клас през учебната 2020/2021 година за постигане на зало-

жените в съответните учебни програми цели на обучението и очаквани резултати 

от ученето. 

     Предмет на контрола: Контрол във връзка с прилагането на новите учебни 

програми по предметите от обща, отраслова и специфична професионална под-

готовка от УУП в VIII, IX и Х клас и оказване на методическа подкрепа. 

Проверката да обхваща следните дейности/задачи: Проверка на планирането на 

обучението по предметите от обща, отраслова и специфична професионална под-

готовка в VIII, IX и X клас в съответствие с утвърдените  учебни програми по 

професионална подготовка; Наблюдение на уроци: структура на урока, използ-

вани похвати и методи на обучение, методи и форми за оценяване на учениците.       

     Оказване на методическа подкрепа.  

     Планирани са и са проверени 3 училища – ПГ, гр. Бобов дол, ПГИМ „Йордан 

Захариев“, гр. Кюстендил и СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня.  

     Проверени са 25 учители по професионална подготовка. Резултатите от про-

верките са отразени в констативни протоколи и доклади до началника на РУО –

Кюстендил. 

     При проверката в ПГ, гр. Бобов дол са констатирани нарушения във връзка с 

прилагането на утвърдените учебни програми по утвърдената учебна програма 

по учебния предмет „Учебна практика по: Електрически измервания“ и неспаз-

ване на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г.  за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педа-

гогически специалисти и чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оце-

няване на резултатите от обучението на учениците. На директора на ПГ, гр. Бо-

бов дол са дадени задължителни предписания със заповед на началника на РУО 

– Кюстендил.  

     При проверката в ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил са констатирани 

нарушения във връзка с прилагането на утвърдените учебни програми по учеб-

ните предмети „Учебна практика по: Компютърен машинопис и текстообра-

ботка“, „Учебна практика по: Бизнес комуникации“ и „Стокознание“. На дирек-

тора на ПГИМ „Йордан Захариев“,  гр. Кюстендил са дадени задължителни пред-

писания със заповед на началника на РУО – Кюстендил.  
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     При проверката в СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня са констатирани на-

рушения във връзка с прилагането на утвърдените учебни програми по учебните 

предмети „Безопасност и долекарска помощ“  и „Безопасност и долекарска по-

мощ в туризма“. На директора на СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня са да-

дени задължителни предписания със заповед на началника на РУО – Кюстендил.     

     Проведени са работни срещи с проверяваните учители по професионална под-

готовка във всяко училище, на които са обсъдени използваните в процеса на обу-

чение подходи и методи на преподаване /традиционни и интерактивни/ и прила-

ганите методи и форми за оценяване на учениците. Обсъдена е ефикасността на 

приложените образователни техники и методи за преподаване и използваните 

нагледни средства и материали. Оказана методическа подкрепа на учителите от-

носно прилагането на новите учебни програми по предметите по професионална 

подготовка. На учителите са направени препоръки относно прилагане на подхо-

дящи образователни техники, компетентностен подход и различни методи за 

преподаване в зависимост от методичната единица, като планират и подбират 

подходящи нагледни средства и материали; въвеждане на най-новите образова-

телни технологии в учебния процес чрез използване на повече дидактически и 

учебно-технически средства в обучението и по-задълбочена подготовка за всеки 

урок; да се търсят възможности за онагледяване, включително и с използване на 

ИКТ в часовете; да се стремят към анализ на постигането на поставените цели на 

урока; да се използват разнообразни образователни техники и образователно-

технологични модели, като задачи и казуси, ролеви игри, работа по проект, из-

готвяне на презентации, работа с различни източници в интернет,  проучване и 

синтез на информация и други, както и интерактивни техники за проверката на 

знания и представянето на новото учебно съдържание.  

     Мерки: 

     1. На предстояща работна среща през учебната 2021/2021 г. с резултатите от 

тематичната проверка и установените нарушения ще бъдат запознати директо-

рите на професионални гимназии и на училищата с професионални паралелки. 

     2. На предстоящите съвещания през учебната 2021/2021 г. с резултатите от 

тематичната проверка и установените нарушения по прилагането на нови учебни 

програми по предметите по професионална подготовка ще бъдат запознати учи-

телите по професионална подготовка. 

     3. В Годишния план за дейността на РУО – Кюстендил и личния план на 

старши експерта по професионално образование и обучение за учебната 

2021/2022 година ще бъде включена тематична проверка „Контрол по прилага-

нето на новите учебни програми по предметите от обща, отраслова и специфична 

професионална подготовка от УУП в XII клас.  

     4. През учебната 2021/2022 година на директорите на училищата и учителите 

по професионална подготовка ще бъде оказвана методическа подкрепа от 
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старши експерта по професионално образование и обучение при прилагане на 

нови учебни програми по предметите по професионална подготовка.                                                 

18.2 Текущи проверки       

18.2.1. Контрол по спазване на сроковете 

за въвеждане на информацията в 

НЕИСПУО и утвърждаване на 

Списък-образец №№  1, 2, 3  

септември 

2020 г . - 

октомври 

2020 г. 

брой 37 учи-

лища, 19 

детски 

градини,  

2 ЦПЛР 

Осъществен е контрол по въвеждане на информацията в НЕИСПУО и утвър-

ждаване на Списък-образец № 1, № 2 и № 3 във вички 37 училища, 19 детски 

градини, РЦПППО и ОДК в област Кюстендил в сроковете съгласно чл. 13 от 

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на 

предучилищното и училищното образование.  

     Всички образователни институции са спазили сроковете за въвеждане на ин-

формацията в НЕИСПУО и утвърждаването на Списък-образеца. 

  

18.2.2. Контрол за съответствието на отра-

зената в Списък-образец № 1 ин-

формация за образователната инс-

титуция и организацията на образо-

вателния процес за учебната година 

с нормативната уредба преди и след 

срока на утвърждаването му 

септември 

2020 г . – 

декември 

2020 г. 

брой учи-

лища 

4 училища 

 

 Осъществен е контрол на 11 училища. 

 Със заповед на началника на РУО – Кюстендил е осъществен контрол за съ-

ответствието на отразената в Списък-образец № 1 информация за образовател-

ната институция и организацията на образователния процес за учебната година 

с нормативната уредба преди и след срока на утвърждаването му в следните 6 

училища: 

 ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Трекляно 

 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново 

 ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница 

 ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

 ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“, гр. Кюстендил 

 ПГ по транспорт, гр. Дупница 

     Всички установени пропуски и грешки са отстранени преди утвърждаването 

на Списък-образец №1 в дадения от експертите срок.  

 

    Със заповед на началника на РУО – Кюстендил е осъществен контрол за спаз-

ване от директора на училището на нормативната уредба в системата на преду-

чилищното и училищното образование при изготвяне на Списък-образец № 1 за 

учебната 2020/2021 година при прилагане на  учебните планове в XI клас за при-

добиване на профилирана подготовка и оказване на методическа подкрепа в 

следните 6 училища: 

     СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол 

     СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

     ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница 

     СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница 

     ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

     ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил 

     Всички установени пропуски и грешки са отстранени преди утвърждаването 

на Списък-образец №1 в дадения от експертите срок 

  За резултатите от осъществения контрол са изготвени доклади до началника 

на РУО – Кюстендил. 
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18.2.3. „Формиране и развитие на ключо-

вите компетентности у учениците 

от начален етап“ 

ОУ „ Христаки Павлович“ – Дуп-

ница 

ОУ „Христо Ботев“ – Самораново 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 

Яхиново 

октомври 

2020 г.- 

април 

2021 г. 

брой учи-

лища 

3 училища 

 

     Осъществена е проверка в планираните 3 училища: ОУ „Христаки Павлович“, 

гр. Дупница; ОУ „Христо Ботев“, с. Самораново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

с. Яхиново на тема: „Формиране и развитие на ключовите компетентности у уче-

ниците от начален етап“. Реализиран е контрол на 14 учители в начален етап в 

учебни часове. 

    Изводи:  

    Предварителната подготовка на учителите е добра и много добра. Използват 

се методи и форми на работа с учениците по различните предмети за достъпно 

възприемане и затвърдяване на учебното съдържание. Учениците имат изгра-

дени навици за учебен труд. Всички ученици са снабдени с учебници и учебни 

тетрадки по предметите от учебния план. Атмосферата в класните стаи по време 

на учебните часове е спокойна и творческа. Създадени са умения за самостоя-

телна работа. Използват се информационните и комуникационни технологии и 

компетентностният подход за достъпно и трайно въвеждане на учебното съдър-

жание и формиране на ключови компетентности.  

     В проверените училища са налице условия за протичането на съвременен об-

разователен процес. Класните стаи са обзаведени уютно, оборудвани са с мулти-

медии, лаптопи, безжичен интернет, нагледни пособия и табла, което способства 

за реализиране на съвременен образователен процес. Седмичното разписание се 

спазва.   

     Дадени са методически насоки на учителите от начален етап за използване на 

компетентностния подход за трайно овладяване на знанията и уменията. Обсъ-

дени са възможностите за пълноценно използване на часовете за консултации с 

ученици, които имат обучителни затруднения при усвояването на учебния мате-

риал, както и по-целенасочено използване на индивидуалния и диференциран 

подход в обучението. 

      

  

18.2.4. „Ефективност на планирането и ор-

ганизация на дейностите в групите 

за целодневна организация. 

ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Кюс-

тендил 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - 

Кюстендил 

ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница 

октомври 

2020 г.- 

април 

2021 г. 

брой учи-

лища 

3 училища      По темата „Ефективност на планирането и организация на дейностите в гру-

пите за целодневна организация“ са реализирани проверки в планираните 3 учи-

лища: ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил; ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“, гр. Кюстендил и ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница. Проверени са чрез 

план-конспекти  22 учители в целодневна организация на учебния ден. 

      В периода от 25.11.2020 г. до 26.11.2020 г. е реализирана проверка в ОУ 

„Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил. Проверени са 4 учители в целодневна 

организация на учебния ден в дейности по самоподготовка и занимания по инте-

реси чрез представяне и на план-конспекти. В периода на проверката учениците 

се обучават от разстояние в електронна среда със заповед на министъра на обра-

зованието и науката, поради завишения брой заболели от COVID – 19 и услож-

нената обстановка в страната. Учителите провеждат обучение от разстояние в 

електронна среда и не са в училище. Обърнато е внимание, чрез директора на 
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училището, на ролята на учителите в групите за целодневна организация на учеб-

ния ден за пълноценното и трайно усвояване на учебното съдържание в дейнос-

тите по самоподготовка, с цел постигане на по-високи резултати на национал-

ното външно оценяване през учебната 2020/2021 година. На всеки учител в из-

готвения констативен протокол са направени персонални изводи за съответната 

дейност и са дадени персонални аспекти за усъвършенстване на работата с уче-

ниците и използване на пълните възможности на ИКТ за интересно представяне 

и трайно усвояване на учебното съдържание. 

       В периода на проверката 09.12.2020 г. – 10.12.2020 г. учениците от начален 

етап в ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница се обучават от разстояние в елект-

ронна среда със заповед на министъра на образованието и науката, поради зави-

шения брой заболели от COVID – 19 и усложнената обстановка в страната.    

      Учителите провеждат обучение от разстояние в електронна среда и не са в 

училище. Провеждат обучението в платформата Microsoft Teams, в която работи 

цялото училище. Проверени са 6 учители. 

       В училището са създадени всички условия учителите и учениците от начален 

етап да могат успешно да работят от разстояние в електронна среда. 

       В периода от 25.01.2021 год. до 29.01.2021 г. са проверени 12 начални учи-

тели от групите за целодневна организация на учебния ден в ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“, гр. Кюстендил по дейностите самоподготовка, занимания по инте-

реси и организиран отдих и спорт. Учителите имат добра предварителна подго-

товка, видно от разработените план-конспекти за дейностите по самоподготовка 

и занимания по интереси в деня на проверката. В предварителната си подготовка 

проверените учители са планирали индивидуална работа с учениците, които 

имат образователни затруднения. В училището са налице всички необходими ус-

ловия за използване на съвременни технически средства за затвърдяване на учеб-

ното съдържание по различните учебни предмети. Налице е материалната база, 

която дава възможности за осъществяване на съвременен образователен процес. 

18.2.5. Осъществяване на методическа 

подкрепа и контрол при прилага-

нето на новата учебна програма по 

профилирана подготовка по БЕЛ в 

ХI клас  

ПГ „Христо Ботев“ – Дупница 

октомври 

2020 г. - 

март 2021 

г. 

брой учи-

лища 

1 училище 

 

     Извършена е текуща проверка „Осъществяване на методическа подкрепа и 

контрол при прилагането на новата учебна програма по профилирана подготовка 

по БЕЛ в ХI клас“.  

     Проверката е извършена в ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница. Проверен е един 

учител по БЕЛ чрез посещение в учебни часове чрез електронната платформа 

Microsoft Teams. 

     При извършената проверка не са установени нарушения при прилагането на 

новата учебна програма по профилирана подготовка по БЕЛ в ХI клас.  

  

18.2.6. Осъществяване на методическа 

подкрепа и контрол при преподава-

нето на ново учебно съдържание, 

преподаване и оценяване в съответ-

ствие с компетентностния подход в 

октомври 

2020 г. - 

март 2021 

г. 

брой учи-

лища 

 5 учи-

лища 

 

Извършена е текуща проверка „Осъществяване на методическа подкрепа и 

контрол при преподаването на ново учебно съдържание, преподаване и оценя-

ване в съответствие с компетентностния подход в прогимназиален и гимнази-

ален етап“. 
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прогимназиален и гимназиален 

етап 

ОУ "Никола Вапцаров" –  Бобов дол  

Професионална гимназия – Бобов 

дол 

ОУ "Евлоги Георгиев" –Дупница 

Основно училище "Св. Св. Кирил  

Методий" –Дупница 

ПГОСУ – Дупница 

     Проверки са извършени в 5 училища: ОУ ,,Никола Вапцаров‘, гр. Бобов дол, 

Професионална гимназия, гр. Бобов дол, ОУ ,,Евлоги Георгиев‘, гр. Дупница, ОУ 

,,Св. Св. Кирил  Методий“, гр. Дупница и ПГОСУ, гр. Дупница.  

     Проверена е училищна документация, входни и междинни нива, анализи на 

резултатите от проведените писмени изпитвания, дневници, тетрадки на учени-

ците. За целите на текущата проверка са проверени 8 учители от гимназиален 

етап. 

     При извършената проверка не са установени нарушения. 

18.2.7. Контрол на организацията и про-

веждането на обучението по чужд 

език в прогимназиалния етап и 

оказване на методическа подкрепа. 

ОУ „Христаки Павлович“ – Дуп-

ница 

СУ „Климент Охридски“ – Дуп-

ница 

ОУ “ Неофит Рилски “ – Дупница     

Шесто ОУ „Св. П. Хилендарски“- 

Кюстендил  

СУ „Христо Ботев“ - Кочериново 

октомври 

2020 г. 

май 2021 

г. 

брой учи-

лища 

5 училища      Извършена е текуща проверка на тема „Контрол на организацията и провеж-

дането на обучението по чужд език в прогимназиалния етап и оказване на мето-

дическа подкрепа“ в 5 училища (ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница, ОУ ,,Не-

офит Рилски“, гр. Дупница, ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Кюстендил, СУ 

„Христо Ботев“, гр. Кочериново и СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница) на 

14 учители по английски език.   

     Проверена е училищната документация, входни нива, анализи на резултатите 

от проведените писмени изпитвания, дневници, тетрадки на учениците. Конста-

тациите от извършените проверки са отразени в констативни протоколи. Не са 

констатирани нарушения. Изготвен е обобщен доклад от проверката.   

     При проверките е оказана методическа помощ на учителите по чужд език с 

цел усъвършенстване на работата им в часовете по чужд език. 

 

  

18.2.8. Контрол на организацията и про-

веждането на учебните часове по 

история и цивилизации и география 

и икономика в прогимназиален 

етап: 

ОУ „Аверки Попстоянов“ гр. Рила 

ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дуп-

ница 

СУ „Климент Охридски“ гр. Дуп-

ница  

СУ „Васил Левски“, гр. Кюстендил 

октомври 

2020 – 

май 2021 

г.  

брой учи-

лища 

4 училища 

 

     Текущата проверка е извършена в периода от м. октомври 2020 г. до м. декем-

ври 2020 г. в 4 училища в област Кюстендил. 

      Проследена е дейността на учителите относно организиране и провеждане на 

учебните часове по история и цивилизации и география и икономика в прогим-

назиален етап. Проверени са 7 учители.  

     Оказана е методическа подкрепа по отношение на:  

      -  използваните в процеса на обучение методи – традиционни и интера 

тивни, осигуряващи възможност на учениците да проследяват, разграничават, 

представят, обясняват и да дискутират, да работят с различни източници на ин-

формация, да изработват и защитават проекти и др.; 

- използване на разнообразни учебно-познавателни задачи, стимулиращи 

познавателната активност на учениците на различни когнитивни равнища. 

-  прилагането  и съчетаването на  традиционни и съвременни форми, методи 

и подходи при организирането на учебния процес, с активно включване на еле-

менти на изследователския и на проблемния подход. 

-  извършване на системен контрол на водене на работните тетрадки в часо-

вете. 
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18.2.9. Контрол по организация и провеж-

дане на учебни часове по производ-

ствена практика в XII клас и оказ-

ване на методическа подкрепа.    

ПГОСУ – Дупница  

ПГ по транспорт – Дупница    

ПГЛП „Вл. Димитров-Майстора“ – 

Кюстендил                                                  

октомври 

2020 г. - 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

3 училища Реализирани проверки в 3 училища ПГОСУ, гр. Дупница, ПГ по транспорт, 

гр. Дупница  и ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“, гр. Кюстендил. Посе-

тени в учебни часове 5 учители по професионална подготовка. Обект на конт-

рола:  Създадената организация от директора на училището за провеждане на 

учебните часове по производствена практика в XII клас и планиране и работа на 

учителите по професионална подготовка при провеждане на учебните часове по 

производствена практика в XII клас съгласно учебните програми. Предмет на 

контрола: Контрол по организация и провеждане на учебни часове по производ-

ствена практика в XII клас в Професионална гимназия по облекло и стопанско 

управление, гр. Дупница през учебната 2020/2021 година и оказване на методи-

ческа подкрепа. 

Проверката обхваща следните дейности/задачи: Проверка на създадената ор-

ганизация от директора на училището за провеждане на учебните часове по про-

изводствена практика в XII клас: Заповеди на директора във връзка с организа-

цията и провеждането на практическото обучение; График за провеждане на про-

изводствена практика в XII клас; Договори за провеждане на практическото обу-

чение; Наличие на утвърдени учебни програми по производствена практика за 

XII клас; Проверка по прилагане на учебните програми по производствена прак-

тика в XII клас, спазване на изискванията на учебните програми за организира-

нето и провеждането на практическото обучение; Спазване на разпоредбите на § 

7, във връзка с § 6, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 

11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците във 

връзка с Наредба № 3/15.04.2003 г. за системата за оценяване от учителите по 

професионална подготовка при оценяване на учениците по производствена прак-

тика в XII клас; Посещение на учебни часове по производствена практика в XII 

клас; Оказване на методическа подкрепа.  

Резултатите от проверките са отразени в констативни протоколи и доклади 

до началника на РУО-Кюстендил. При проверките не са констатирани наруше-

ния. 

Проведени са работни срещи с проверяваните учители във всяко училище, 

на които са обсъдени използваните в процеса на обучение подходи и методи на 

преподаване и прилаганите методи и форми за оценяване на учениците. На про-

верените учители е оказана методическа подкрепа относно изготвяне на практи-

ческите задания и са направени препоръки относно подобряване на работата при 

провеждане на учебните часове по производствена практика в условията на ус-

ложнената епидемична обстановка във връзка с разпространението на COVID-

19. 

Направено е събеседване и са дадени методически насоки за усъвършенст-

ване на работата на директорите на двете училища и учителите по професио-

нална подготовка. 
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18.2.10. Контрол по организация и провеж-

дане на държавни изпити за придо-

биване на степен на професионална 

квалификация - сесия юни 2021 го-

дина 

ПТГ "Джон Атанасов"– Кюстендил 

ПГСС „Св. Климент Охридски“ –  

Кюстендил 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

2 училища      Проверени са 2 училища – ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил и ПГСС „Св. 

Климент Охридски“, гр. Кюстендил.  

     Проверена е създадената организация за провеждане на държавните изпити 

по теория на професията и специалността и практика на професията и специал-

ността за придобиване на степен на професионална квалификация съгласно изис-

кванията на § 7, във връзка с § 6, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на уче-

ниците във връзка с глава четвърта, раздел първи от Наредба № 3/15.04.2003 г. 

за системата за оценяване и Заповед № РД09-2133/28.08.2020 г. на министъра на 

образованието и науката за определяне на датите за провеждане на държавните 

изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на про-

фесионална квалификация и на документацията, касаеща проведените държавни 

изпити по теория на професията и специалността и държавни изпити по практика 

на професията и специалността за придобиване на  степен на професионална ква-

лификация.  

      Осъществен е контрол по провеждането на държавен изпит по теория на про-

фесията и специалността и държавен изпит по практика на професията и специ-

алността за придобиване на степен на професионална квалификация в ПТГ 

„Джон Атанасов“, гр. Кюстендил и ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстен-

дил. Резултатите от проверките са отразени в констативни протоколи и доклади 

до началника на РУО – Кюстендил.  

      При проверките не са констатирани нарушения във връзка с подготовката, 

организацията и провеждането на държавните изпити за придобиване на степен 

на професионална квалификация.  

      Изготвен е анализ на резултатите от проведените държавни изпити за придо-

биване на степен на професионална квалификация през сесия юни-юли 2021 го-

дина. През сесия юни-юли 2021 година в училищата в област Кюстендил са про-

ведени 45 държавни изпити за придобиване на степен на професионална квали-

фикация – 22 по теория на професията и специалността и 23 по практика на про-

фесията и специалността. Брой ученици, завършили ХІІ клас в паралелки за про-

фесионално образование – 310 ученици. Брой ученици, подали заявления за явя-

ване на държавни изпити за придобиване на СПК – 260 ученици, което е 83,9% 

от допуснатите до ДИ за придобиване на СПК. Брой ученици, успешно издър-

жали изпитите и придобили ІІ СПК – 39 ученици. Брой ученици, успешно издър-

жали изпитите и придобили ІІІ СПК – 152 ученици. Общ брой ученици, придо-

били степен на професионална квалификация – 191 ученици, което е 61,6% от 

допуснатите до ДИ за придобиване на СПК. 

     Предвид ниския брой ученици, придобили степен на професионална квали-

фикация – 61.6% от допуснатите до ДИ за придобиване на СПК, на предстоящите 

съвещания през учебната 2021/2022 година с директорите и учителите по профе-

сионална подготовка ще бъдат обсъдени и набелязани мерки за подобряване на 
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резултатите и повишаване на броя на учениците, придобили професионална ква-

лификация през учебната 2021/2022 година. 

18.2.11. Осигурени условия за организация 

и провеждане на обучение по нови 

професии и специалности през 

учебната 2021/2022 година 

декември 

2020 г.-  

февруари 

2021 г. 

брой учи-

лища 

брой учи-

лища, зая-

вили 

прием по 

нови про-

фесии и 

специал-

ности 

Предложения за прием по нови професии и специалности са направили 2 учи-

лища – 1 професионална гимназия и 1 профилирана гимназия.  

    Извършени са проверки в 2 училища – ПГ по транспорт, гр. Дупница и Про-

филирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница за установяване наличието на 

условия за организация и провеждане на обучение по нови професии и специал-

ности през учебната 2021/2022 година.  

    Изготвени са 2 констативни протокола, 2 експертни оценки за обучение по 2 

нови специалности от професии и 2 доклада. 

  

18.2.12. ,,Установяване състоянието на ква-

лификационната дейност в образо-

вателни институции от област Кюс-

тендил”: 

СУ ,,Христо Ботев“, гр. Сапарева 

баня 

СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. 

Дупница 

СУ ,,Д-р Петър Берон“, гр. Бобов 

дол 

ПГОСУ, гр. Дупница 

ПГЛП ,,Владимир Димитров – 

Майстора“, гр. Кюстендил 

ПГ по транспорт, гр. Дупница 

ОУ ,,Евлоги Георгиев“, гр. Дупница 

октомври  

2020 г. - 

февруари 

2021 г. 

 

брой 

образова-

телни инс-

титуции 

7 училища     При планирани 7, са проверени 8 училища, както следва: 

- СУ ,,Христо Ботев“, гр. Сапарева баня – на 15.10.2020 г. 

- СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Дупница – на 26.10.2020 г. 

- СУ ,,Д-р Петър Берон“, гр. Бобов дол – на 11.12.2020 г. 

- ПГОСУ, гр. Дупница – на 12.01.2021 г. 

- ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил – на 25.11.2020 

г.  

- ПГ по транспорт, гр. Дупница – на 25.01.2021 г. 

- ОУ ,,Евлоги Георгиев“, гр. Дупница – на 12.02.2021 г. 

- ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново, общ. Дупница – на 20.07.2021 

г. 

Проверени са: 

1. Планиране, управление и контрол на дейностите за повишаване на квали-

фикацията на педагогическите специалисти в училищата;  

2. Изпълнение на планираните дейности и документиране; 

3. Планиране и разходване на средствата за квалификация по бюджета на 

училищата; 

4. Отразяване на постигнатите компетентности от професионалния профил 

на педагогическите специалисти в професионално портфолио; 

5. Проучване мнението на педагогическите специалисти за ефективността 

на квалификационната дейност в училището. 

    На 6 от проверените директори са дадени задължителни предписания със за-

поведи на началника на РУО – Кюстендил. 

    При проверките са установени следните нарушения:  

1) Липса или формален контрол относно изпълнението и отчитането на 

планираните квалификационни дейности и участието на педагогичес-

ките специалисти в квалификационни дейности. 

2) Липса на създадени условия от страна на директора всеки педагогически 

специалист от образователната институция да повиши квалификацията 

си в не по-малко от 16 академични часа годишно в съответствие с изиск-
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ванията на чл. 47, т. 2 от Наредба №15/22.07.2019 г. за статута и профе-

сионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 

специалисти. 

3) Не е определен наставник на учител, постъпил за първи път на работа в 

системата на предучилищното и училищното образование. 

     Във връзка с изпълнение на дадените задължителни предписания, всички ди-

ректори на училища са спазили сроковете за представяне на докладите до на-

чалника на РУО – Кюстендил. 

    Поради недостатъчно доказателства, представени с доклада на директора на 

СУ ,,Христо Ботев“, гр. Сапарева баня във връзка с изпълнение на дадените му 

задължителни предписания, на 03.08.2021 г. е извършена проверка на място в 

училището. 

18.2.13. Спазване на процедурата и изисква-

нията за преместване на учениците: 

ОУ „Св. Кирил и Методий“, гр. 

Кюстендил 

ПГХВХТ – гр. Дупница 

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева 

баня 

СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

октомври 

2020 г. – 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

4 училища 

 

     Извършени са проверки в 4 училища: ОУ „Св. Кирил и Методий“, гр. Кюс-

тендил, ПГХВХТ, гр. Дупница, СУ „Христо Ботев“,  гр. Сапарева баня и СУ 

„Христо Ботев“, гр. Кочериново.  

     И в четирите училища са открити пропуски в процедурата по преместването 

и изискванията за преместване на учениците.   

     На директорите на проверените училища е оказана методическа подкрепа и 

са дадени заповеди със задължителни предписания със срокове за отстраняване 

на пропуските.  

  

18.2.14. Дейността на Педагогическия съвет 

по чл. 262 и чл. 263 от ЗПУО – пла-

ниране, реализиране и документи-

ране. Методическо подпомагане: 

ДГ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня 

ДГ „Ален мак“, гр. Кочериново 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 

Яхиново, общ. Дупница 

ПГЛП „Вл. Димитров-Майстора“ – 

Кюстендил                                                      

октомври 

2020 г. – 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

2 училища  

2 детски 

градини 

 

     Извършени са проверки в 4 образователни институции: 2 детски градини – ДГ 

„Св. Анна“, гр. Сапарева баня и ДГ „Ален мак“, гр. Кочериново и 2 училища – 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново, общ. Дупница и ПГЛП „Вл. Димит-

ров – Майстора“, гр. Кюстендил.  

     Пропуски в дейностите по планиране, реализиране и документиране на дей-

ността на педагогическите съвети по чл. 262 и чл. 263 от ЗПУО са констатирани 

в ДГ „Ален мак“, гр. Кочериново и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново, 

общ. Дупница.  

     На директорите на образователните институции с установени нарушения са 

дадени задължителни предписания и им е оказана методическа подкрепа по 

време на проверките.                            

  

18.2.15. Контролна дейност по спазване на 

Механизма за противодействие на 

тормоза и насилието в институци-

ите в системата на предучилищното 

и училищното образование и Алго-

ритъма за неговото прилагане: 

ПГОСУ – гр. Дупница 

ПГХВХТ – гр. Дупница 

октомври 

2020 г. – 

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

2 училища  

 

     Извършена е проверка на документите, касаещи изпълнението на Механизма 

за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и 

училищното образование и Алгоритъма за неговото прилагане в 2 училища – 

ПГОСУ, гр. Дупница и ПГХВХТ, гр. Дупница. 

     Със заповед е дадено задължително предписание на директора на ПГОСУ, 

гр. Дупница за организиране и контролиране на цялостната дейност по изпъл-

нението на Механизма за противодействие на тормоза и насилието в системата 

на предучилищното и училищното образование и Алгоритъма за неговото при-

лагане, съгласно Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образова-

нието и науката. 
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18.2.16. Осъществяване на контрол по из-

пълнение на дейностите от дирек-

торите на училища за изпълнение 

на индивидуални учебни планове 

на учениците 

ежемесе-

чен 

брой учи-

лища 

брой учи-

лища, обу-

чаващи 

ученици 

по инди-

видуален 

учебен 

план 

 

     През учебната 2020/2021 г. контролът по изпълнение на индивидуалните 

учебни планове е осъществяван ежемесечно по изпълнение на дейностите от ди-

ректорите на училища за изпълнение на индивидуалните учебни планове на уче-

ниците в 14 училища на 52 ученици.  

     Директорите на училищата са представили констативни протоколи за конт-

ролната си дейност в училище и констативни протоколи за ежемесечен упражнен 

контрол от тях по проведените часове от учителите.  

     За учебната година е отчетено частично изпълнение на ИУП за 2 ученици, 

предвид тежестта на заболяванията им и възможностите за участие в учебен про-

цес в условия на обучение от разстояние в електронна среда. 

  

18.2.17. Контрол по осигуряване на обща 

подкрепа за личностно развитие в 

училището: 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Дупница 

СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол 

октомври 

2020 г. – 

юни  2021 

г. 

брой учи-

лища 

2 училища       Осъществен е контрол по осигуряване на обща подкрепа за личностно разви-

тие в 2 училища – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница и СУ „Христо 

Ботев“, гр. Бобов дол.  

     При проверките не са констатирани нарушения. 

 

  

18.2.18. Мониторинг на иновативната дей-

ност в училищата от област Кюс-

тендил, включени в списъка на ино-

вативните училища в Република 

България за учебната 2020/2021 го-

дина  

ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Дупница 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Кюстендил 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. 

Кюстендил 

ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюс-

тендил 

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева 

баня 

учебна 

2020/2021 

година 

брой учи-

лища 

6 училища       Иновативни дейности се извършват в 6 от училищата в област Кюстендил, 

включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година – 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил, ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, 

гр. Кюстендил, ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил, ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, гр. Дупница, ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница и СУ „Христо Бо-

тев“, гр. Сапарева баня, включени с различни проекти за иновации.  

     РУО – Кюстендил извърши мониторинг за установяване на създадената орга-

низация от директорите на училищата за изпълнението на иновативните дей-

ности и резултатите от тях. Резултатите от проверките са отразени в карти за 

извършено посещение на място в училище, вписано в Списъка на иновативните 

училища. 

      Иновативните проекти „Компютърно програмиране с Coder Dojo-България“ 

в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница,  „От традиция към електронна 

идентичност и комуникация“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил, 

“Аз мога, аз искам, аз успявам” в ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница, „Препо-

даване на математика по системата JUMP Math” в СУ „Христо Ботев“, гр. Сапа-

рева баня, ,,Ние и гласът на времето” в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюс-

тендил и „Иновация по професионална подготовка за успешна реализация“ в 

ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил показват, че с помощта на съвремен-

ните иновативни методи на обучение в областта на IT технологиите, чуждоези-

ковото обучение, музиката, изкуството, математиката и природните науки могат 

и се формират компетенции по различните учебни предмети, като поставят уче-

ниците в по-отговорна позиция, която повишава мотивацията и интереса им за 

учене и дава възможност да надграждат знанията и уменията си. Стимулира се 

интересът на учениците към дигиталните технологии. Наблюдава се процес на 
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ранно кариерно ориентиране на всички ученици, включени в различните инова-

тивни проекти с ясно виждане за бъдещата желана професия. Учениците вклю-

чени в иновативните проекти са подобрили резултатите си и са с по-малко от-

съствия по неуважителни причини. 

      Извършеният мониторинг в иновативните училища показва, че през изтек-

лата учебна 2020/2021 година екипите в училищата са реализирали дейностите 

по проектите и имат възможност да продължат иновативните дейности през 

следващата 2021/2022 учебна година.  

      Изготвено е 1 становище до МОН за резултатите от иновативните дейности 

в училищата в област Кюстендил, вписани в Списъка на иновативните училища 

за учебната 2020/2021 година. 

18.2.19. Контрол на основание чл. 77, ал. 2 

от Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на средства за ком-

пенсиране на намалените приходи 

от прилагането на цени за общест-

вени пътнически превози по авто-

мобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени 

категории пътници, за субсидиране 

на обществени пътнически превози 

по нерентабилни автобусни линии 

във вътрешноградския транспорт и 

транспорта в планински и други ра-

йони и за издаване на превозни до-

кументи за извършване на прево-

зите, приета с Постановление № 

163 от 29.06.2015 г. на МС, относно 

спазване на наредбата при извърш-

ване на превозите по чл. 19, т. 8. 

септември 

2020 г. –  

юни 2021 

г. 

брой учи-

лища 

5 училища       Извършени са проверки в пет училища, както следва: ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, гр. Кюстендил, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил, ОУ 

„Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил, ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници, об-

щина Дупница и ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница.  

      При проверките е установено, че директорите на горепосочените училища са 

организирали безплатен превоз на учениците по чл. 19, т. 8 от Наредбата за ус-

ловията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените при-

ходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобил-

ния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории път-

ници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни авто-

бусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 

райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, по реда 

и при условията на чл. 20 от същата наредба.  
      Във връзка с установените при проверките пропуски и нарушения със запо-

вед са дадени задължителни предписания на директорите на ОУ „Св. Св. Кирил 

и Методий“, гр. Кюстендил и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница 

  

18.2.20. Контрол относно дейността на ди-

ректорите на училища  по опазване 

на учебниците, предоставени със 

срок на ползване над една учебна 

година, и на учебниците предоста-

вени по реда на чл.10, ал. 2  и 3 от 

ПМС №79/2016 година за осигуря-

ване за безвъзмездно ползване на 

познавателни книжки, учебници и 

учебни комплекти. 

юни 2021 

–  юли 

2021 г.  

брой учи-

лища 

5 училища     Извършени са проверки в пет училища, както следва: 

- ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол  

- СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол  

- ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница  

- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница  

- ОУ „ Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил   

    При проверките е установено, че в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от ПМС 

№79/13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни 

книжки, учебници и учебни комплекти директорите на горепосочените училища 

са създали необходимата организация за опазване и възстановяване на учебни-

ците, предоставени за безвъзмездно ползване със срок над една учебна година, 
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и на учебниците, предоставени за ползване съгласно чл. 10, ал. 2 и 3 от гореци-

тираното ПМС.  

     Не са установени нарушения. Дадени са препоръки на директорите на ОУ 

„Никола Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол и ОУ „Св. Св Кирил и Методий“, гр. Дуп-

ница относно отразяване в документацията, с която се предоставят учебниците 

на учениците на поредната година на ползване на учебника, дата на предоставяне 

на учебника на ученика, състояние на учебника при предоставянето му на уче-

ника в началото на учебната година, стойност в лева, дата на връщане и състоя-

ние в което е върнат учебника. 

18.3. Мониторинг       

18.3.1. Национална програма „Ученически 

олимпиади и състезания“, одобрена 

с РМС № 285 от 30 април 2020 г., 

Модул  „Осигуряване на обучение 

на талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

учебна 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой про-

екти, 

брой 

сформи-

рани 

групи  

11 про-

екта от 7 

училища, 

13 групи 

от 7 учи-

лища 

Извършен е мониторинг на изпълнението на дейностите на 11 групи в 7 учи-

лища от експертите в РУО, определени със заповед на началника на РУО. 

Установено е, че индикативните параметри по модула на програмата и очак-

ваните резултати са изпълнени.  

  

18.3.2. Национална програма „Заедно в 

грижата за всеки ученик“, одобрена 

с РМС № 285 от 30 април 2020 г. 

Модул „Осигуряване на условия за 

системно проследяване на личните 

постижения на учениците чрез съз-

даване на индивидуално портфолио 

и оценъчна карта“ 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой учи-

лища 

брой кла-

сирани 

училища 

Извършен е 1 мониторинг, от който е попълнена карта за мониторингово по-

сещение за всяка паралелка поотделно. От директора на училището в срок е по-

пълнен  отчет по образец на МОН като справка за изпълнение на модула. Всички 

средства (изплатените суми за възнаграждения за сметка на Националната прог-

рама за 2020 г. и административните разходи съвпадат с общо изразходвани 

средства за сметка на НП за 2020 г.) Няма неусвоени средства.  

При мониторинга е установено, че дейностите се изпълняват съгласно изис-

кванията на програмата. 

Обобщената информация е изпратена до дирекция „СПУО“ в МОН. 

  

18.3.3. Национална програма „Успяваме 

заедно“, одобрена с РМС № 285 от 

30 април 2020 г., Модул 1: „Хубаво 

е в детската градина” 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой дет-

ски гра-

дини 

6 детски 

градини 

Съгласно заповеди на началника на РУО – Кюстендил е извършен  монито-

ринг в 6 детски градини; изготвени са  6 протокола за мониторингово посещение, 

връчени на директорите на детските градини; изготвени са доклади до началника 

на РУО-Кюстендил и министъра на образованието и науката.  

В 3 детски градини - ДГ „Радост“ - с. Яхиново, общ. Дупница, ДГ „Зора“ - гр. 

Дупница и ДГ „Еделвайс“ - гр. Кюстендил общата оценка на ефективността на 

реализираните дейности по модул 1 „Хубаво е в детската градина“ за осигуря-

ване на плавен преход на детето от семейна среда към детската градина е „ви-

сока“. В останалите 3 детски градини ДГ „Мечта“ - гр. Кюстендил, ДГ „Сла-

вейче“ - гр. Кюстендил и ДГ„Д-р Тодора Миладинова“ - гр. Рила общата оценка 

на ефективността на реализираните дейности по модул 1 „Хубаво е в детската 

градина“ за осигуряване на плавен преход на детето от семейна среда към детс-

ката градина е „много висока“. 
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18.3.4. Национална програма „Оптимизи-

ране на вътрешната структура на 

персонала“, одобрена с РМС № 285 

от 30 април 2020 г. 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой  В зависи-

мост от 

подаде-

ните от 

учили-

щата и 

РЦПППО 

заявки 

Извършен е мониторинг на съответствието на декларираните и реално извър-

шените разходи по т. 6.2. от Национална програма “Оптимизиране на вътреш-

ната структура на персонала“ за 2020 г. в следните образователни институции, 

ВРБ към МОН: 

1. РЦПППО- гр. Кюстендил 

2. ПГИМ „Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил; 

3. ПГТ „Джон Атанасов“ –гр. Кюстендил; 

4. СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Бобов дол; 

5. ПГ „Акад. С. П. Корольов“ – гр. Дупница; 

6. Професионална гимназия по облекло и стопанско управление – гр. Дуп-

ница; 

7. Професионална гимназия по транспорт – гр. Дупница; 

8. Професионална гимназия – гр. Бобов дол 

Проверена е документацията, касаеща изпълнението на Национална прог-

рама “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2020 г., одобрена 

с РМС № 285 от 30 април 2020 г. 

За резултатите от мониторинга са изготвени констативни протоколи. 

Установено е, че общо заявените от училищата суми по Национална прог-

рама “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2020 г е полу-

чена от първостепенния разпоредител с бюджет – МОН. При извършената про-

верка на ведомостите за заплати се установи, че дължимите обезщетения по КТ 

са начислени при условията на Националната програма. След удържане на данък 

по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, нетният раз-

мер на обезщетенията по КТ е изплатен на лицата чрез банкови преводи.  

Не е  установено лицата, чието правоотношение е било прекратено да са на-

ети на трудов договор от същият работодател в срок до 5 ноември 2020 г., с което 

са спазени изискванията на т. 6.2. от Национална програма “Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала“ за 2020 г. 

Извършена е проверка и потвръждаване в електронната платформа на НП 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персанола“ в модул годишен отчет 

получените и изразходваните средства за всяка институция, ВРБ към МОН за 

четирите транша през 2020 г. 

  

18.3.5. Национална програма „Без свобо-

ден час“, одобрена с РМС № 285 от 

30 април 2020 г.  

 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой  В зависи-

мост от 

подаде-

ните от 

училища и 

детски 

градини 

заявки. 

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Без свободен час“ за 

2020 г., одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020  г. е извършен мониторниг в 8 

училища и 4 детски градини, както следва: 

1. НУ “Св. Климент Охридски“ – гр. Кюстендил 

2. ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Дупница; 

3. ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил; 

4. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – гр. Дпуница; 

5. ОУ „Христаки Павлович“ – гр. Дупница; 

6. Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр. Дупница; 

  

https://www.mon.bg/upload/22581/13NP_Bez-svoboden-chas-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22581/13NP_Bez-svoboden-chas-20.pdf
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Извърш-

ване на 

монито-

ринг в 8 

училища и 

4 детски 

градини 

7. ПГТ „Никола Й. Вапцалров“ . гр. Кюстендил; 

8. Шесто ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил 

9. ДГ „Май“ – гр. Кюстендил;  

10. ДГ „Мечта „ – гр. Кюстендил;  

11. ДГ „ Славейче“ – гр. Кюстендил; 

12. ДГ „Слънце“ – гр. Кюстендил 

Проверена е документацията, касаеща изпълнението на Националната прог-

рама през 2020 г. Документацията за реализиране на НП „Без свободен час“, мо-

дул „Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в детската градина“ 

е съобразена с изискванията на националната програма. Установено е, че изпла-

тените суми от горепосочените училища и детски градини са за реално прове-

дени учебни часове и педагогически ситуации от учители, които заместват от-

състващи от работа учители във връзка с ползването на отпуск съгласно Глава 

осма от Раздел I от Кодекса на труда. Сключените допълнителни споразумения 

и издадените от директора заповеди съдържат необходимите реквизити съгласно 

изискванията на националната програма.   

За осъществения мониторинг е попълнена на място в училище/детска гра-

дина карта за мониторингово посещение /Приложение № 13/ към националната 

програма и е изготвен доклад до началника на РУО – Кюстендил за всяка прове-

рена институция. Директорите на образователните институции споделят, че зая-

вяването на участие чрез онлайн платформата през 2020 г. улеснява тяхната ра-

бота, свързана с кандидатстването по програмата. 

При извършения мониторинг не е установено неизпълнение на дейности по 

националната програма. Дадени са препоръки на директорите по отношение на 

попълване на документацията по програмата. Училищата отчитат привличане и 

задържане на учениците в час и в училище. В случаите в които не може да се 

осигури заместник по предмета, учителите, които не са специалисти по съответ-

ния учебен предмет заместват с теми по гражданско образование, здравно и еко-

логично образование, приети на Педагогически съвет и утвърдени от директора, 

които дават възможност на учениците да се запознаят с актуални, вълнуващи ги 

теми от различни области на живота, което води до повишаване на тяхната обща 

култура. 

18.3.6. Национална програма „Иновации в 

действие“, одобрена с РМС № 285 

от 30 април 2020 г. 

учебна 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой учи-

лища 

В зависи-

мост от 

подаде-

ните от 

учили-

щата за-

явки 

Със заповед на началника на РУО – Кюстендил е определена регионална ко-

мисия, която извърши проверка на документите в електронната платформа на 

училищата от областта, осъществи мониторинг на дейностите по мобилност, ко-

ординация и мониторинг на форума за образователни иновациии и изготви от-

чет. 

Извършени са 5 мониторинга – два в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. 

Кюстендил и по един в СУ „Христо Ботев“ – Сапарева баня, ПГИМ Йордан За-

хариев“ – Кюстендил и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил. Демон-

стрираните практики са в следните иновативни области: организиране по нов 
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или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда; 

използване на нови методи на преподаване; въвеждане на иновативни елементи 

по отношение на организацията  на обучението.  

Установено е, че дейностите, осъществени от училищата са в съответствие с 

целите и задачите на националната програма. 

18.3.7. Национална програма „Бизнесът 

преподава“, одобрена с РМС № 285 

от 30 април 2020 г. 

(извън плана на РУО) 

учебна 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

в Нацио-

налната 

програма 

брой учи-

лища 

5 училища В изпълнение на т. 8 от Националната програма са извършени 5 мониторинга 

в одобрените за финансиране от бюджета на НП „Бизнесът преподава“ за 2020 г. 

по Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ 

училища: ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил, ОУ „Христаки Пав-

лович“ – гр. Дупница и СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня, ЕГ „Д-р Петър 

Берон“ – гр. Кюстендил и ПТГ „Джон Атанасов“ – гр. Кюстендил.  

В изпълнение на националната програма представители на предприятия и 

фирми от секторите на STEM професиите и профилите запознаха учениците с 

новости в технологичния сектор и се проведоха кратки демонстрационни обуче-

ния. Създадоха се партньорства между училищата и фирмите, участвали в прог-

рамата. Повиши се мотивацията на учениците за обучение в STEM професии и 

профили. 

Установено е, че реализираните дейности съответстват напълно на специ-

фичните цели на Модул 1 „Семинари в училищата от представители на техноло-

гични фирми“  по Национална програма „Бизнесът преподава“. 

  

18.3.8. Проект BG051PO001-3.1.03 „Ква-

лификация за професионално раз-

витие на педагогическите специа-

листи” 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

по про-

екта 

брой педа-

гогически 

специа-

листи 

съгласно 

заявени 

обучения 

по Дей-

ност І   

и пода-

дени заяв-

ления за 

участие в 

Дейност ІІ 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, 

финансиран по ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове екипът по проекта от 

РУО – Кюстендил е осъществил 1 мониторинг – на 02.09.2021 г., на обучение по 

Дейност 1 на тема ,,Киберсигурност, дигитално гражданство за учители и пре-

венция на рисковете за децата в мрежата“ с възложител ПГХВХТ, гр. Дупница, 

присъствената част на която е проведено в гр. Банско в периода 01 – 03.09.2021 

г. 

Извършена е проверка на административното съответствие и задълженията 

по сключения договор за обучение и на целевата група. 

Проверката на място е удостоверена чрез попълване на Формуляр за про-

верка на място на провеждащо се обучение по проект КПРПС. 

 

  

18.3.9. Проект BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“ 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

по про-

екта 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

25 учи-

лища и 2 

детски 

градини 

През учебната 2020/2021 година по проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Об-

разование за утрешния ден“ е осъществен мониторинг в 13 училища. 

Проверките на място са удостоверени чрез попълване на мониторингова 

карта. Извършена е проверка на техническата и финансовата документация, про-

верка за спазване на изискванията за съхранението на техническата и финансо-

вата документация по проекта, проверка за спазване на правилата за информи-

ране и публичност. 
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Установено е, че дейностите по проекта се изпълняват съгласно заложените 

цели и срокове. 

На всяко тримесечие се изготвя анализ на осъществената контролна дейност 

по проекта, който се изпраща на ръководителя на проекта в МОН. 

18.3.10. Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“ 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

по про-

екта 

брой 18 детски 

градини и  

училища 

През учебната 2020/2021 година по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Ак-

тивно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е извършен 

мониторинг в 18 детски градини и училища, включени в дейност 1 по проекта. 

При извършения мониторинг на място в образователните институции, осъ-

ществяващи дейност 1 по проекта не са констатирани нарушения.              

 Дейностите се провеждат в съответствие с изискванията на проекта, опреде-

лени в Указанията. 

При проверките са представени всички документи, удостоверяващи техни-

ческото и финансовото изпълнение на дейност 1 (обучение по български език) 

по проекта. Документацията се съхранява, съгласно изискванията на Указанията 

за изпълнението на дейностите по проекта. Не са провеждани срещи с децата, 

включени в дейност 1 (обучение по български език), тъй като планираното обу-

чение в учебно време е приключило.    

Ръководителите на групи отчитат добри резултати от проведеното обучение 

и положителни коментари на родителите от постигнатите успехи на децата. 

  

18.3.11. Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“ 

учебната 

2020/2021 

година, 

съгласно 

сроковете 

по про-

екта 

брой учи-

лища, 

включени 

в проекта 

32 учи-

лища 

     През учебната 2020/2021 година са извършени проверки на място на техни-

ческото изпълнение на дейностите по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подк-

репа за успех“ в 12 училища и в 17 училища на финансовото изпълнение на дей-

ностите по проекта.  

     Резултатите от проверките са отразени в контролен лист за проверка на място 

по образец. При  направените проверки не са констатирани несъответствия и на-

рушения.  

     Дейностите се реализират  съгласно Указанията за изпълнение на дейностите 

по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

     Разходите за възнаграждения на образователните медиатори се качват в ин-

формационната система на проекта. Ежемесечно се проверяват качените разхо-

дооправдетелни документи – отчети, ведомости, платежни нареждания, банкови 

извлечения и се одобряват от РУО – Кюстендил в платформата на проекта.  

  

18.4. Осъществен контрол/мониторинг 

на организацията и провеждането 

на ОРЕС 

   През учебната 2020/2021 година е осъществен контрол и е оказана методи-

ческа подкрепа от експертите в РУО – Кюстендил при обучението на учениците 

от разстояние в електронна среда във всички училища в област Кюстендил. 

На всеки експерт в отдел ОМДК в РУО – Кюстендил е осигурен достъп  до 

електронната образователна система за обучение и взаимодействие, която се из-

ползва в образователната институция, за която му е възложено да отговаря със 

заповед на началника на РУО. 
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От експертите е осъществен периодичен онлайн контрол на образователния 

процес в електронна среда и при необходимост е оказвана методическа подк-

репа.  

Проследени са следните дейности:  

- начин за осъществяване на обучението и комуникацията –синхронно/не-

синхронно/алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хар-

тия (по класове, паралелки и предмети)  

- наличие на алтернативни седмични разписания и продължителност на учеб-

ния час; 

- промени в организацията на присъственото обучение на учениците от I до 

IV клас; 

- прилагане на алгоритъм за приоритетност и редуване на учениците за при-

съствие в училище (график); 

- обучение на учениците със специални образователни потребности в елект-

ронна среда от разстояние; 

- обхванати, частично обхванати и необхванати ученици в ОРЕС (брой по 

класове).  

От реализираните проверки се установи, че училищата осъществяват образо-

вание от разстояние в електронна среда предимно в платформите Microsoft 

Teams, Classroom, Shkolo. Има и училища, обучанащи ученици от уязвими групи, 

в които обучението продължава да се осъществява и чрез  facebook-групи или 

Viber. 

Като проблеми при обучението от разстояние в електронна среда се изведоха 

следните факти: спиране на електрозахранването по време на учебните часове, 

понякога по няколко пъти в рамките на деня; липса или лошо качество на интер-

нет; закъснения на ученици за учебни часове поради липса на родителски конт-

рол или проблеми с устройствата – неработещи микрофони и камери; понижена 

мотивация за учене, изразяваща се във фиктивно присъствие в час; липса на ан-

гажираност; отсъствия от учебни часове и др. В помощ на обучението от разсто-

яние за ученици от уязвими групи се включиха и образователните медиатори. 

Резултатите от контрола са отразени в доклади до началника на РУО – Кюс-

тендил. 

 Контрол на храненето на децата и 

учениците в системата на предучи-

лищното и училищното образова-

ние от екипа за работа по Междуин-

ституционалния механизъм за кон-

трол на храненето на децата и уче-

ниците в системата на предучилищ-

ното и училищното образование 

 

   В изпълнение на Заповед № РД07-42/16.02.2021 г. на началника на РУО – 

Кюстендил на 17.02.2021 г. е извършена съвместна проверка на храненето на 

учениците в ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Дупница от комисия в състав: Теодора 

Йорданова – началник на отдел АПФСИО в РУО – Кюстендил и ръководител на 

екипа за работа по Междуинституционален механизъм за контрол на храненето 

на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образова-

ние и членове на екипа: Радмила Веселинова – старши инспектор в отдел „Про-
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(извън плана та РУО) филактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ – Кюстендил и д-р Вен-

цислава Петрова – старши инспектор в отдел КХ, Областна дирекция по безо-

пасност на храните – Кюстендил.  

При проверката е установено, че обедното хранене на учениците от I до VII 

клас се осъществява под формата на кетъринг, доставян от „Ученическо хранене 

– Дупница“ ЕООД съгласно сключения договор. Обектът за раздаване на храна 

се стопанисва от „Ученическо хранене – Дупница“ ЕООД, прието с Решение на 

Общински съвет – Дупница. 

Директорът на училището не е определил длъжностно лице от училището, 

което да осъществява входящ контрол при доставянето на храни, предназначени 

за хранене на учениците, предмет на горепосочения договор, с което не е изпъл-

нил задължението си съгласно чл. 31, ал.1, т.2 и т.24 от Наредба № 15 от 22 юли 

2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и дру-

гите педагогически специалисти по отношение на създаване на безопасна среда 

при осъществяване на дейностите за хранене на учениците. 

При контрола осъществен в компетентностите на Регионална здравна инс-

пекция –Кюстендил е установено спазване на изискванията по отношение на 

осигуряване на разнообразно и здравословно хранене на учениците. В деня на 

проверката е изготвен протокол, който е неразделна част от настоящия конста-

тивен протокол. 

При контрола осъществен в компетентностите на Областна дирекция по бе-

зопасност на храните – Кюстендил е установено следното: 

Храната се доставя от „Ученическо хранене – Дупница“ ЕООД гр. Дупница. 

Лицата, участващи в разпределянето на храната са служители на „Ученическо 

хранене – Дупница“ ЕООД  гр. Дупница. Към момента на извършване на провер-

ката храните, предназначени за консумация от ученици в ОУ „Евлоги Георгиев“ 

са доставени в транспортни опаковки – кашони. На мястото на доставката няма 

отговорно лице за осъществяване на контрол върху вида на храната, температу-

рата й при доставка и наличието на придружаваща документация. Не са предс-

тавени и писмени доказателства за осъществен контрол при доставка на храни за 

предходен период. Не са представени доказателства за съответствие на доставе-

ните храни с изискванията на Наредба № 2 от 20.01.2021г. за специфичните изис-

квания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заве-

дения, училищни столове и обектите за търговия на дребно на територията на 

училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при органи-

зирани мероприятия за деца и ученици.  

Във връзка с констатираното неизпълнение от страна на директора на задъл-

жението  съгласно чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за 

статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педа-
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гогически специалисти по отношение на създаване на безопасна среда при осъ-

ществяване на дейностите за хранене на учениците на директора на училището 

със заповед са дадени задължителни предписания. 

 

 

 


