
1 
 

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

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ  

 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и 

ученето в Република България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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II. Приоритети на национално ниво за учебната 2022/ 2023 година 

1. Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социа-

лизация, качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна възраст.  

2. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Меж-

дуинституционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете 

и ученик.  

3. Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи,  на  търсещи или получили  международна закрила и на деца 

със специални образователни потребности. 

4. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите спе-

циалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип, за създаване на учебни ресурси и учебно съ-

държание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

5. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специ-

алисти за развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното 

учене и за формиращо оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подго-

товка.  

6. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професио-

нални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и инова-

тивни методи на работа.  

7. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

8. Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диа-

лог. Ефективно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда.  
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III.  Други регионални приоритети в дейността на РУО 

1. Планиране и реализиране на държавен план-прием в съответствие с приоритетните професионални направления в плановете за 

икономическо развитие на общините в област Кюстендил и на област Кюстендил  

2. Развитие на професионалното образование и обучение  

3. Организиране, координиране и контрол на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни 

оценявания 

 

IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети: 

(Броят на дейностите да е съотносим със значимостта на приоритета на регионално ниво) 

№ Цели/мерки/дейности по: 
Срок за из-

пълнение 

Индикатори за изпълнение 
Отговорник 

Забе-

лежка 

Мерна еди-

ница 

(брой, %) 

Текуща 

стойност 
(Базови 

стойности) 

Целева стой-

ност края на 

2022/ 2023  
(Планирани 

стойности) 

  

1. 
Ранно детско развитие. Разширяване на обхвата на децата в задължителното предучилищно образование. Ефективна социализация, 

качествено образование и грижи за всяко дете в задължителна предучилищна  възраст. 

1.1. Популяризиране на добри практики в прилагане на адап-

тационния модел в прехода семейство – детска градина 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

 

брой  0 1 кръгла 

маса 

ст. експерт по 

ПО 

 

1.2. „Качеството на образованието в ранна детска възраст – 

основа за благополучие и социална интеграция“ – ра-

ботна среща с директори на детски градини от област 

Кюстендил с висок процент на деца и ученици от уяз-

вими групи  

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

 

брой  0 1 работна 

среща 

ст. експерт по 

ПО 
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1.3. Координиране на дейностите за ранно оценяване на пот-

ребностите от подкрепа за личностно развитие и превен-

ция на обучителните трудности чрез провеждане на 

скрининг в детските градини 

септември 

2022 г. – май 

2023 г. 

 

брой деца 

от 3 г. до 3 

г. и 6 м., за 

които роди-

телите са 

дали ин-

формирано 

съгласие 

0 1 обобщена 

информация 

ст. експерт по 

ПО 

 

2. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Междуинститу-

ционално сътрудничество и създаване на условия за ефективно включване в образователния процес на всяко дете и ученик. 

2.1. Координиране на дейностите на екипите за обхват и 

участие в прилагането на Механизма за съвместна ра-

бота на институциите по обхващане и включване в об-

разователната система на деца и ученици в задължи-

телна предучилищна и училищна възраст 

учебна 

2022/2023 

година 

брой  

 
17 екипи за 

обхват 

17 екипи за 

обхват 

началник на 

отдел ОМДК 

и ст. експерти 

в отдел 

ОМДК 

 

2.2. Контрол върху организацията на целодневната органи-

зация на учебния ден и ролята й за намаляване процента 

на отпадналите деца и ученици 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  22 учи-

лища 

3 училища ст. експерт по 

ПО  

 

2.3. Контрол по присъствието на учениците със СОП в 

учебни часове и на дейностите за допълнителна подк-

репа за личностно развитие.  

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  37 учи-

лища 

3 училища ст. експерт по 

ПО 

 

2.4. Контрол по присъствието на учениците в учебни часове 

и дейността на учителите относно водене на задължи-

телната училищна документация, отразяваща отсъстви-

ята на учениците и контрол на дейността на директорите 

на училища по отношение присъствието на учениците в 

учебни часове 

учебна 

2022/2023 

година 

брой 37 учи-

лища 

15 училища началник на 

отдел ОМДК 

и ст. експерти 

в отдел 

ОМДК 

 

2.5. Контрол на създадената организация от директора на 

детската градина/училището по отношение изпълнение 

на дейностите на ниво образователна институция за при-

лагане на ПМС № 100 от 08.06.2018 г., изменено и до-

пълнено с ПМС № 259 от 14.10.2019 г. 

учебна 

2022/2023 

година 

 

брой  37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

10 учи-

лища/детски 

градини 

началник на 

отдел ОМДК 

и ст. експерти 

в отдел 

ОМДК 
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3. 
Подкрепа на деца и ученици с изявени дарби, от уязвими групи, на  търсещи или получили  международна закрила и на деца със спе-

циални образователни потребности. 

3.1. Методическа подкрепа по чл. 20, ал. 2 т. 2 от ПУФРУО 

относно работата на ЕПЛР за подкрепа на деца и уче-

ници със СОП и документиране на дейностите на ЕПЛР 

ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил 

ПГХВХТ, гр. Дупница 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  36 2 училища ст. експерт по 

ПО 

 

3.2. Контрол на създадената организация за допълнително 

обучение по български език като чужд за подкрепа на 

приобщаването на децата и учениците мигранти и на де-

цата и учениците, търсещи или получили международна 

закрила 

учебна 

2022/2023 

година 

брой 0 3 училища ст. експерт по 

БЕЛ  

ст. експерт за 

ОНЕ 

 

4. 

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за прилагане 

на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

4.1. Методически работни срещи с учителите от начален 

етап за отчитане на резултатите от НВО в IV клас през 

учебната 2021-2022 година и насоки за целенасочено 

прилагане на екипната работа и междупредметните 

връзки в обучението през учебната 2022/2023 година, с 

цел постигане на по-високи резултати на НВО в чет-

върти клас 

септември 

2022 г. - ок-

томври 2022 

г. 

 

брой  0 2 работни 

срещи 

ст. експерт за 

ОНЕ 

 

4.2. Оказване на методическа подкрепа във връзка със съз-

даване на учебни ресурси и учебно съдържание за под-

помагане на обучението по български език и литература 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

 

брой  0 1 работна 

среща 

ст. експерт по 

БЕЛ 

 

4.3. Споделяне на добри педагогически практики с учите-

лите по чужди езици чрез провеждане на работни 

срещи и открити педагогически практики  

ноември 

2022 г. – 

юни  2023 г. 

брой  0 2 работни 

срещи/отк-

рити прак-

тики 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ 

 

4.4.  Методическа подкрепа за учителите по  гражданско 

образование в ХI и/или XII клас чрез наблюдение на 

урок: 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой 

 

19 учи-

лища 

2 училища ст. експерт по 

ОНГОР 
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-ПГТ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил; 

-СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол 

 

4.5. Организиране на майсторски клас за прилагане на ино-

вации в образователния процес 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой 

 

0 1 инициа-

тива 

началник на 

отдел ОМДК, 

ст. експерт по 

ОСО  

 

5. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за 

развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо 

оценяване на учениците, с акцент  български език и литература, математика и профилирана подготовка. 

5.1. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти 

от начален етап за качествено провеждане на обучени-

ето от разстояние в електронна среда чрез работна среща 

за обмяна на добри практики.  

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  0 1 работна 

среща 

ст. експерт за 

ОНЕ 

 

5.2. Организиране и провеждане на работна среща с ново-

назначени учители по български език и литература или 

неспециалисти по предмета с цел подпомагане на дей-

ността им, свързана с прилагане на нормативните доку-

менти в системата, и с организиране и осъществяване на 

обучението по български език и литература. 

ноември 

2022 –  

април 2023 

брой  0 1 работна 

среща 

ст. експерт по 

БЕЛ 

 

5.3. Организиране и провеждане на работни срещи с учите-

лите по БЕЛ от училища, отчели ниски резултати на 

НВО в Х клас и на ДЗИ за учебната 2021/2022 година, за 

методическо подпомагане и за споделяне на добър опит 
по смисъла на чл. 20, ал. 2 от ПУФРУО 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

 

брой  0 1 работна 

среща 

ст. експерт по 

БЕЛ 

 

5.4. Организиране и провеждане на обучение за учителите 

по математика на тема: „Развитие на личностния потен-

циал на децата и учениците чрез диференцирано и пер-

сонализирано обучение“ 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  0 1 обучение ст. експерт по 

математика 

 

5.5. Обучение на учители по професионална подготовка на 

тема „Интерактивни методи на преподаване в хибридна 

среда“ 

октомври 

2022 г. – 

юли 2023 г. 

брой  0 1 обучение ст. експерт по 

ПОО 
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5.6. Методическа подкрепа по чл. 20, ал. 2, т. 4 на ПУФРУО 

за директори и заместник-директори с  обучение на тема 

,,Дигитализация на учебния процес и интерактивни ме-

тоди на преподаване“ 

 

октомври 

2022 г. – 

юли 2023 г. 

брой  0 1 обучение ст. експерт за 

КПС и ст. екс-

перти от от-

дел ОМДК  

 

6. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални ком-

петентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, компетентностен подход и иновативни методи на работа. 

6.1. Квалификационен курс на педагогическите специалисти 

от начален етап на тема: „Иновативни методи на работа 

с учениците от начален етап – проектно базирано обуче-

ние, екипна работа, прилагане на междупредметните 

връзки в обучението.“ 

януари   

2023 г. –  

май 2023 г 

брой  0 1 обучение  ст. експерт за 

ОНЕ 

 

6.2. Квалификационен курс на тема „Оценяване на резулта-

тите от обучението – актуални методи и форми“ 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  0 1 обучение  ст. експерт по 

БЕЛ 

 

6.3. Организиране и провеждане на обучителен семинар за 

учители по чужд език на тема „Ефективно оценяване на 

езиковите умения на учениците при преподаване и изу-

чаване на английски език в реалната и виртуална класна 

стая“ 

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  0 1 обучение ст. експерт по 

ЧЕМЕ 

 

6.4. Квалификационен курс на педагогическите специалисти 

по обществени науки на тема: „Иновативни форми и ме-

тоди за оценяване на постиженията на учениците в обу-

чението по история и цивилизации, география и иконо-

мика и гражданско образование“ (присъствено обуче-

ние) 

октомври 

2022 г.-юни 

2023 г. 

брой  0 1 обучение  ст. експерт по 

ОНГОР 

 

6.5. Организиране на обучение за директори на училища на 

тема ,,Модел за цялостна технологична трансформация 

на образователната институция. Как ефективно да се 

приложи образователна стратегия и индивидуален план 

за дигитализация на учебната среда“. 

октомври 

2022 г. – де-

кември 2022 

г. 

брой  0 1 обучение  ст. експерт за 

КПС 
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6.6. Обучение за педагогически специалисти на тема ,,Ак-

тивно учене – учене чрез сътрудничество, проектно 

учене, проблемно-базирано обучение“ 

октомври 

2022 г. – 

юли 2023 г. 

брой 0 1 обучение ст. експерт за 

КПС 

 

6.7. Обобщаване на данни за проведена институционална и 

междуинституционална квалификация през учебната 

2022/2023 година 

юни 2023 г. 

– юли 2023 

г. 

брой  0 1 справка ст. експерт за 

КПС 

 

6.8. Проучване на потребностите и идентифициране на де-

фицитите от квалификация на педагогическите специа-

листи в детските градини, училищата и другите образо-

вателни институции за следващата учебна година 

 

юни 2023 г. 

– август 

2023 г. 

брой 

 

 

0 

1 анализ ст. експерт за 

КПС 

 

7. 
Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа. 

Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

7.1. Организиране и провеждане на методически съвещания 

с директори, заместник-директори и учители - методи-

чески насоки и приоритетни области за работа през 

учебната 2022/2023 година 

септември 

2022 г. –  

ноември 

2022 г. 

брой 0 8 съвещания началник на 

РУО, начал-

ник на отдел 

ОМДК, ст. ек-

сперти в от-

дел ОМДК 

 

7.2. Организиране на работна среща с цел оказване на мето-

дическа подкрепа на новоназначени учители по чужд 

език със стаж до 3 години 

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  0 1 работна 

среща 

 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ 

 

7.3. Организиране и провеждане на работна среща с учители 

по професионална подготовка за обмен на добри прак-

тики при провеждане на обучението, в т. ч. и в условията 

на ОРЕС  

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  0 1 работна 

среща 

 

ст. експерт по 

ПОО  

 

7.4. Организиране на работна среща на тема „Ефективно 

партньорство между училището и работодателите при 

осъществяване на обучение на учениците в дуална сис-

тема на обучение“ – споделяне на добри практики през 

учебната 2022/2023 година  

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  0 1 работна 

среща 

 

ст. експерт по 

ПОО 
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7.5. Оказване на методическа подкрепа на директорите на 

училищата и учители по професионална подготовка 

чрез работни срещи и консултации във връзка с прила-

гане на нормативна уредба по организиране и провеж-

дане на задължителния държавен изпит за придобиване 

на СПК през сесия май-юни на учебната 2022/2023 г. 

Прилагане на Наредба № 1 от 19.02.2020 г. и НИП. (про-

фесионални гимназии и средни училища с паралелки по 

професионална подготовка). 

октомври 

2022 г. – ап-

рил 2023 г. 

брой  0 1 работна 

среща 

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

7.6. Оказване на методическа подкрепа чрез участие в про-

веждането на урок на тема: „Фактори, влияещи върху 

разположението на предприятието“. 

Предмет: Икономика – Х клас 

Проблемна област: Междупредметни връзки. Прилагане 

на компетентностния подход и използване на информа-

ционни и комуникационни технологии в учебните ча-

сове по професионална подготовка 

ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил 

април 2023  

г. - май 2023 

г.  

 

брой 0 1 открит 

урок 

ст. експерт по 

ПОО 

 

7.7. Организиране на регионален форум на тема съвместната 

работа на институциите по подкрепа на децата и учени-

ците в риск и задържането им в образователната система 

– успехи, проблеми, предизвикателства  

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  0 1 форум ст. експерт по 

ПО 

 

7.8. Работна среща за обсъждане изграждането на професи-

онална мрежа за споделяне на добри практики и осъщес-

твяване на професионална подкрепа между координато-

рите по чл. 7 от Наредба за приобщаващото образование 

в областта 

септември 

2022 г. - де-

кември 2022 

г. 

 

брой 0  1 среща ст. експерт по 

ПО 

 

7.9.  Оказване на методическа подкрепа на новоназначени 

или временно изпълняващи длъжността „директор на 

училище“ за спазване разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от 

ЗПУО 

септември 

2022 г. - де-

кември 2022 

г. 

брой 7 училища 2 училища началник на 

отдел ОМДК  
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7.10. Представяне на добра практика за осъществяване на 

професионална подкрепа на учители по природни науки  

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой 0 1 практика началник на 

РУО  

 

8. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефек-

тивно включване на семейството като партньор, в частност  и при  обучението от разстояние в електронна среда. 

8.1. Провеждане на консултативни дейности с родители на 

ученици със СОП за възможностите за продължаване на 

образованието след завършен VІІ клас 

април2023 г. 

- юни 2023 г.  

брой  0 съгласно по-

дадените за-

явления  

ст. експерт по 

ПО, ст. екс-

перт по ПОО 

 

8.2. Провеждане на кръгла маса за популяризиране на реали-

зирани съвместни изяви на деца и ученици от различни 

етнически общности за съхранение и развитие на об-

щите и специфичните традиции и културна идентичност 

и с участие на родители 

октомври 

2022 г. – 

юли 2023 г. 

брой 

 

0 1 кръгла 

маса 

началник на 

РУО, начал-

ник на отдел 

ОМДК, ст. ек-

сперт по ПО  

 

8.3. Информационно осигуряване и координиране провеж-

дането на инициативата „Седмица на моето училище“ с 

насоченост към приобщаване на родителите и на мест-

ните общности към училищния живот и към образова-

ността като ценност и цел и провеждане на регионална 

кръгла маса с представяне на добри практики от иници-

ативата 

 

октомври  

2022 г.-юли 

2023 г. 

брой  0 1 кръгла 

маса 

началник 

ОМДК и 

старши 

експерт по 

ОНГОР 

 

9. (Други регионални приоритети в дейността на РУО)) 

9.1. Планиране и реализиране на държавен план-прием в съ-

ответствие с приоритетните професионални направле-

ния в плановете за икономическо развитие на общините 

в област Кюстендил и на област Кюстендил 

      

9.1.1. Предоставяне на информация за брой на учениците, за-

вършващи основно образование 

октомври 

2022 г. –  де-

кември 2022 

г. 

брой  0 1 информа-

ция 

ст. експерт по 

ПОО 
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9.1.2. Предоставяне на местните органи на национално предс-

тавителните организации на работодателите в област 

Кюстендил на списък на училищата, които ще осъщест-

вяват държавен план-прием за учебната 2023/2024 го-

дина по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО 

октомври 

2022 г. –  но-

ември 2022 

г. 

брой  0 1 информа-

ция 

 

ст.  експерт по 

ПОО 

 

9.1.3. Организиране и провеждане на работна среща с дирек-

тори на професионалните гимназии и представители на 

работодателите на тема: „Оптимизиране на държавния 

план-прием по професии в съответствие с потребнос-

тите на пазара на труда, интересите на учениците и въз-

можностите на училищата” за изготвяне на предложени-

ето за държавен план-прием за учебната 2023/2024 го-

дина 

ноември 

2022 г. – де-

кември 2022 

г. 

брой  0 1 работна 

среща 

 

ст.  експерт по 

ПОО 

 

9.1.4. Организиране и провеждане на работна среща с предс-

тавители на общински администрации, работодатели и 

директори на училища за изготвяне на предложението за 

държавен план-прием за учебната 2023/2024 година 

ноември 

2022 г. – 

февруари 

2023 г. 

брой  0 1 работна 

среща 

 

началник 

РУО, начал-

ник на отдел 

ОМДК, ст.   

експерт по 

ПОО, ст. екс-

перт по ОСО  

 

9.1.5. Представяне за съгласуване на обобщеното предложе-

ние за държавен план-прием за учебната 2023/2024 го-

дина на комисията по заетост към Областния съвет за 

регионално развитие на област с административен цен-

тър Кюстендил  

февруари 

2023 г. 

брой  0 1 участие 

 

началник 

РУО, начал-

ник на отдел 

ОМДК, ст. ек-

сперт по 

ПОО, ст. екс-

перт по ОСО 

 

9.1.6. Организиране и провеждане на работна среща с дирек-

торите на училища във връзка с дейностите за реализи-

ране на държавния план-прием за учебната 2023/2024 

година 

април 2023 

г. – юни 

2023 г. 

брой  0 1 среща началник 

РУО,  предсе-

дател и чле-

нове на облас-

тната комисия  
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9.1.7. Провеждане на „Училищна панорама и панорама на про-

фесионалното образование“ за училищата от област 

Кюстендил 

април 2023 

г. – юни 

2023 г. 

брой  0 3 панорами 

 

ст.   експерт 

по ПОО, на-

чалник на от-

дел ОМДК 

 

9.1.8. Организиране на приема след VII клас на ученици по до-

кументи с хронични заболявания, с физически и сен-

зорни увреждания, от домове за отглеждане и възпита-

ние на деца, лишени от родителска грижа, от центровете 

за настаняване от семеен тип и учениците, настанени в 

приемни семейства за учебната 2023/2024 г. по доку-

менти 

април 2023 

г. -  юли 

2023 г. 

 

брой уче-

ници 

 

0 брой уче-

ници, според 

подадените 

заявления 

 

старши екс-

перти от от-

дел ОМДК  

 

9.2. Развитие на професионалното образование и обучение       

9.2.1. Анализ на училищната мрежа от училища, осъществя-

ващи обучение по професии 

февруари 

2023 г. – 

юни 2023 г. 

брой  

 

0 1 анализ ст. експерт по 

ПОО 

 

9.2.2. Популяризиране на професиите по професионални нап-

равления на територията на областта чрез организиране 

на подходящи инициативи /Дни на отворените врати - по 

професионални гимназии,  изложба на тема  „Моята про-

фесия“ и др./ 

ноември 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  0 2 събития 

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

9.3. Организиране и координиране на дейностите по про-

веждането на държавните зрелостни изпити и нацио-

налните външни оценявания 

      

9.3.1. Организиране и провеждане на работна среща с дирек-

торите на училища относно изпълнение на заповеди на 

министъра на образованието и науката за провеждане 

на ДЗИ и НВО в IV, VII и Х клас 

април 2023 

г. – юни 

2023 г. 

брой  0 4 работни 

срещи 

началник на 

РУО, 

началник на 

отдел ОМДК, 

старши екс-

перти от от-

дел ОМДК 

 

9.3.2. Организация, координация и контрол на дейностите по 

провеждане на НВО в IV клас по БЕЛ и Математика 

учебна 

2022/2023 

година по 

брой  23 учи-

лища 

23 училища 

4 проверени 

училища 

началник на 

отдел ОМДК, 

ст. експерт за 
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график на 

МОН 

ОНЕ  

 

9.3.3. Организация, координация и контрол на дейностите по 

провеждане на НВО в края на VII клас  

учебна 

2022/2023 

година по 

график на 

МОН 

брой  23 учи-

лища 

23 училища 

4 проверени 

училища 

началник на 

отдел ОМДК, 

старши екс-

перти от от-

дел ОМДК, 

директори 

на училища 

 

9.3.4. Организация, координация и контрол на дейностите по 

провеждане на НВО в края на Х клас  

учебна 

2022/2023 

година по 

график на 

МОН 

брой  19 учи-

лища 

19 училища 

3 проверени 

училища 

началник на 

отдел ОМДК, 

старши екс-

перти от от-

дел ОМДК 

 

9.3.5. Организиране, координиране и контрол на дейностите 

по провеждане на ДЗИ 

учебна 

2022/2023 

година по 

график на 

МОН 

брой  18 учи-

лища 

18 училища 

5 проверени 

училища 

началник на 

отдел ОМДК, 

старши екс-

перти от от-

дел ОМДК  

 

 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2022/2023 година  

10.1. Национална програма „Ученически олимпиади и състе-

зания“, одобрена с РМС № 302 от 13 май 2022 г., Мо-

дул  „Осигуряване на обучение на талантливи ученици 

за участие в ученическите олимпиади“ 

  
 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой  15 проекта 

от 7 учи-

лища 

 

15 проекта 

от 7 учи-

лища 

 

ст. експерти 

от отдел 

ОМДК, ди-

ректори на 

училищата бе-

нефициенти 

по модула на 

програмата 

 

10.2. Национална програма „Осигуряване на съвременна об-

разователна среда“, одобрена с РМС № 302 от 13 май 

2022 г. 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

брой  37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

 

 

 

1 училище 

ст. експерти 

от отдел 

ОМДК,  
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Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учени-

ците”  

Модул „Библиотеките като образователна среда”  

Модул „Площадки за обучение по безопасност на дви-

жението по пътищата“ 

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

 

1 училище 

2 детски гра-

дини и 4 

училища 

10.3. Национална програма „Хубаво е в детската градина“, 

одобрена с РМС № 302 от 13 май 2022 г. 

 

 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой  19 детски 

градини 

3 детски гра-

дини 

 

ст. експерти 

по ПО, дирек-

тори на дет-

ски градини 

бенефициенти 

по програмата 

 

 

10.4. Национална програма „Mотивирани учители и квали-

фикация“, одобрена с РМС № 302 от 13 май 2022 г. 

учебна 

2022/2023 

година 

брой педагоги-

чески спе-

циалисти 

от област 

Кюстендил 

 

съгласно 

квотата, оп-

ределена за 

региона и 

подадените 

заявления 

ст. експерт за 

КПС 

 

 

10.5. Национална програма „Заедно за всяко дете“, одобрена 

с РМС № 302 от 13 май 2022 г. 

октомври 

2022 г. – но-

ември 2022 

г. 

брой 0 2 срещи началник на 

РУО, ст. екс-

перт за ОНЕ, 

ст. експерт по 

БЕЛ 

 

10.6. Национална програма „Без свободен час“, одобрена с 

РМС № 302 от 13 май 2022 г. 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой  37 учи-

лища  

19 детски 

градини  

В зависи-

мост 

от подаде-

ните 

от училища 

и 

детски гра-

дини заявки 

началници на 

отдели АП-

ФСИО и 

ОМДК 

 

10.7. Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“, 

одобрена с РМС № 302 от 13 май 2022 г. 

учебна 

2022/2023 

брой  37 учи-

лища  

 

 

ст. експерти 

от отдел 
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Модул „Изкуство“ 

Модул „Спорт“ 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

 18 училища 

19 училища 

 

ОМДК, ди-

ректори на 

училища бе-

нефициенти 

по програмата 

 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1. Координиране дейностите, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приоб-

щаващо образование“, финансиран от Оперативна прог-

рама „Наука и образование за интелигентен растеж” 

2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансиран от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове 

учебната 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете по про-

екта 

брой  10  

училища  

3 детски 

градини 

10 училища 

3 детски гра-

дини 

ст. експерт по 

ПО, 

 

 

11.2. Координиране дейностите, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуал-

ната система на обучение“, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансиран от Европейския 

съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 

фондове 

учебната 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете по про-

екта 

брой  5 професи-

онални 

гимназии 

5 професио-

нални гимна-

зии 

ст. експерт по 

ПОО 

 

11.3. Координиране дейностите, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически прак-

тики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и ин-

вестиционни фондове 

учебната 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете по про-

екта 

брой  7 училища 7 училища ст. експерт по 

ПОО 

 

11.4. Координиране дейностите, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобща-

ване в системата на предучилищното образование“ фи-

нансиран от Оперативна програма „Наука и образование 

учебната 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете по про-

екта 

брой  19 детски 

градини и 8 

училища 

в зависимост 

от сформира-

ните групи 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ и ст. 

експерт по 

ОСО 
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за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфи-

нансиран от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. 

11.5. Координиране дейностите, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за 

утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-

2020 г. (ОП НОИР), съфинансиран от Европейския съюз 

чрез Европейските структурни и инвестиционни фон-

дове 

учебната 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете по про-

екта 

брой  37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

25 училища 

и 2 детски 

градини 

началник 

РУО,  

ст. експерт за 

ОНЕ, ст. екс-

перт БЕЛ, гл. 

счетоводител 

 

11.6. Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до 

училищно образование в условията на кризи“  

съгласно 

сроковете по 

проекта 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища 

36 училища началник на 

отдел ОМДК, 

ст. експерт 

ОНГОР 

 

 

12. 
Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар 

на МОН 

12.1. Осъществяване на организационно-координираща и 

контролна дейност по изпълнението на Националния 

спортен календар на МОН и Националния календар за 

изяви по интереси на децата и учениците за учебната 

2022/2023 година. Изготвяне на информация за МОН. 

учебна 

2022/2023 

година 

брой 0 1 информа-

ция 

ст. експерти в 

отдел ОМДК 

 

 

12.2. Организиране, координиране и провеждане на учени-

чески олимпиади и състезания по предмети и състезания 

по професии 

учебна 

2022/2023 

година 

брой  0 проведени 

олимпиади и 

състезания 

 

ст. експерти в 

отдел ОМДК 

 

13. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции  

13.1. Тематични проверки       

13.1.1. Контрол на дейността на учителите от начален етап в 

училищата с ниски резултати на НВО в четвърти клас 

през учебната 2021-2022 г. 

НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Раждавица 

ОУ „Св. Климент Охридски“ – Дупница 

септември 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  23 учи-

лища 

4 училища ст. експерт за 

ОНЕ 
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СУ „Христо Ботев“ - Кочериново 

ОУ „Аверки Попстоянов“- Рила 

13.1.2. Контрол на дейността на учителите от начален етап за 

целенасочено използване на междупредметните връзки 

в обучението по различните учебни предмети за пости-

гане на по-високи резултати. 

ОУ „Проф. Марин Дринов"- Кюстендил 

Шесто ОУ „Св. П. Хилендарски“ - Кюстендил 

ОУ „Неофит Рилски" – Дупница 

СУ „Христо Ботев“ – Бобов дол 

септември 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  23 учи-

лища 

4 училища ст. експерт за 

ОНЕ 

 

13.1.3. Контрол и методическа подкрепа по провеждане на ча-

совете за консултации за преодоляване на дефицитите в 

обучението на учениците по български език и литера-

тура. 

ОУ "Св. Кл. Охридски" - с. Трекляно 

ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дупница 

ОУ "Христаки Павлович" - Дупница 

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  37 учи-

лища 

3 училища ст. експерт по 

БЕЛ 

 

13.1.4. Осъществяване на контрол върху реализирането на обу-

чението по български език и литература чрез проверка 

на работата на учителите по български език и литера-

тура от прогимназиален етап  

ОУ "Проф. Марин Дринов"– гр. Кюстендил 

ОУ "Н. Й. Вапцаров" – гр. Бобов дол 

Шесто ОУ "Св. П. Хилендарски" – гр. Кюстендил 

ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Бобошево 

ОУ "Христо Ботев" – с. Самораново 

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  23 учи-

лища 

5 училища ст. експерт по 

БЕЛ 

 

13.1.5. Спазване на ДОС за общообразователна подготовка  и 

постигане на очакваните резултати, заложени в учебната 

програма за V клас по английски език. 

ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Бобошево 

ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино 

ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила 

октомври 

2022 г. юни 

2023 г. 

брой  23 учи-

лища 

4 училища ст. експерт по 

ЧЕМЕ 
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13.1.6. Качество на обучението по математика в училища с ре-

зултати на НВО по математика в края на VII клас през 

учебната 2021/2022 година по-ниски от средните за 

страната. 

СУ "Христо Ботев", гр. Кочериново 

ОУ "Христаки Павлович", гр. Дупница 

ОУ "Никола Йонков Вапцаров", гр. Бобов дол 

ОУ "Св. Климент Охридски", с. Трекляно 

октомври 

2022 – юни 

2023 г. 

брой 23 учи-

лища 

4 училища ст. експерт по 

математика 

 

13.1.7. Качество на обучението по математика в училища с ре-

зултати на НВО по математика в края на X клас за учеб-

ната 2021/2022 година по-ниски от средните за страната. 

ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил 

ПГОСУ, гр. Дупница 

ПГ "Акад. Сергей П. Корольов", гр. Дупница 

СУ "Христо Ботев", гр. Кочериново 

октомври 

2022 – юни 

2023 г. 

брой  19 учи-

лища 

4 училища ст. експерт по 

математика 

 

13.1.8. Използване на интерактивни методи и междупредметни 

връзки в образователния процес по история и цивилиза-

ции и география и икономика в прогимназиален етап  

ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Трекляно 

ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол 

ОУ „Христо Ботев“, с. Крайници 

октомври 

2022 г. - юни 

2023 г. 

брой 23 учи-

лища  

4 училища ст. експерт по 

ОНГОР 

 

 

13.1.9. Контрол по организация и провеждане на обучението по  

учебните предмети от разширената професионална под-

готовка във втори гимназиален етап и оказване на мето-

дическа подкрепа 

ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница 

ПГОСУ, гр. Дупница 

ПГХВХТ, гр. Дупница 

ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил 

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

ПГ, гр. Бобов дол 

октомври 

2022 г.-  юни 

2023 г. 

брой  12 учи-

лища 

6 училища 

 

ст. експерт по 

ПОО 
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13.1.10. Контрол по организация и провеждане на обучението по 

обща професионална подготовка и оказване на методи-

ческа подкрепа 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

ПГ „Христо Ботев“, Дупница 

октомври 

2022 г.-  юни 

2023 г. 

брой  14 учи-

лища 

2 училища 

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

13.1.11. Предприети действия от директора на училището за 

подкрепа на учениците за преодоляване на дефицитите 

в обучението по отделни учебни предмети 

ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино 

Спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил 

октомври 

2022 г.-  юни 

2023 г. 

брой  37 учи-

лища 

2 училища 

 

ст. експерт за 

ОНЕ, ст. Екс-

перт по БЕЛ, 

ст. експерт по 

математика, 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ, ст. ек-

сперт по 

ОНГОР 

 

13.1.12. Контрол за съответствието на отразената в Списък-об-

разец № 1 информация за образователната институция и 

организацията на образователния процес за учебната го-

дина с нормативната уредба преди и след срока на ут-

върждаването му 

септември 

2022 г . – де-

кември 2022 

г. 

брой  37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

5 училища и  

3 детски гра-

дини 

началник на 

отдел ОМДК, 

ст. експерти 

от отдел 

ОМДК 

 

13.2. Текущи проверки       

13.2.1. Контрол на планирането, организацията и реализира-

нето на учебните програми по български език и литера-

тура  

ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница 

Октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  1 училище 1 училище ст. експерт по 

БЕЛ 

 

13.2.2. Планиране и организация на обучението по общообра-

зователна подготовка по чужд език в XI клас 

ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница 

СУ „Васил Левски“, гр. Кюстендил 

ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница 

ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил 

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

октомври 

2022 г. май 

2023 г. 

брой  19 учи-

лища 

5 училища ст. експерт по 

ЧЕМЕ 
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13.2.3. Организация на обучението в задължителните модули 

на профилираната подготовка по история и цивилиза-

ции, география и икономика и философия в XI и XII клас 

ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница 

ЕГ „Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил 

октомври 

2022 г. – май 

2023 г. 

брой  19 учи-

лища 

2 училища ст. експерт по 

ОНГОР 

 

 

13.2.4. Контрол по организация и провеждане на производст-

вена практика в XII клас  

ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил 

ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил                                              

октомври 

2022 г.-  юни 

2023 г. 

брой  12 учи-

лища 

2 училища 

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

13.2.5. Контрол по организация и провеждане на държавни из-

пити за придобиване на степен на професионална квали-

фикация - сесия май-юни 2023 година 

ПГЛП „Вл. Димитров-Майстора“, гр. Кюстендил 

ПГТ, гр. Дупница 

май-юни 

2023 г. 

брой  13 учи-

лища 

2 училища 

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

13.2.6. Осигурени условия за организация и провеждане на обу-

чение по нови професии и специалности през учебната 

2023/2024 година 

декември 

2022 г.-  

февруари 

2023 г. 

брой  19 учи-

лища 

брой учи-

лища, зая-

вили прием 

по нови про-

фесии и спе-

циалности 

ст. експерт по 

ПОО 

 

13.2.7. Установяване състоянието на квалификационната дей-

ност в образователни институции от област Кюстендил: 

ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бобошево 

ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница 

ПГ ,,Христо Ботев“, гр. Дупница 

ПГСС  ,,Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил 

ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил 

Спортно училище ,,Васил Левски“, гр. Кюстендил 

ноември  

2022 г. - 

февруари 

2023 г. 

 

брой  37 учи-

лища 

6 училища 

 

ст. експерт за 

КПС 

 

 

13.2.8. Осъществяване на контрол по изпълнение на дейностите 

от директорите на училища за изпълнение на индивиду-

ални учебни планове на учениците 

ежемесечен брой  37 учи-

лища 

брой учили-

ща, обуча-

ващи учени-

ци по инди-

ст. експерт по 

ПО, ст. екс-

перт по ОСО 
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видуален 

учебен план 

13.2.9. Контрол на организация и предоставянето на обща под-

крепа за личностно развитие за целите на превенцията 

на обучителните затруднения на децата и учениците. 

октомври 

2022 г. 

юни 2023 г. 

брой  37 учи-

лища  

2 училища ст. експерт по 

ПО 

 

13.2.10. Спазване на процедурата и изискванията за преместване 

на учениците: 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница 

ПГТ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Кюстендил 

 

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  37 учи-

лища 

2 училища ст. експерт по 

ОСО 

 

13.2.11. Установяване на изпълнението от директора на учили-

щето на дейностите относно присъствието на учени-

ците/спазване на процедурата по налагане на санкциите 

на учениците, заложени в Наредба за приобщаващото 

образование. Методическо подпомагане: 

ПГОСУ -  гр. Дупница 

ПГИМ „Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил 

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  37 учи-

лища 

2 училища ст. експерт по 

ОСО 

 

13.2.12. Дейността на Педагогическия съвет по чл. 262 и чл. 263 

от ЗПУО – планиране, реализиране и документиране. 

Методическо подпомагане: 

ДГ „Детелина“, гр. Дупница 

ДГ „Миньор“, гр. Бобов дол 

ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил 

ОУ „Христо Ботев“, с. Самораново, общ. Дупница 

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

2 училища  

2 детски гра-

дини 

ст. експерт по 

ОСО 

 

13.2.13. Контролна дейност по спазване на Механизма за проти-

водействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образова-

ние и Алгоритъма за неговото прилагане: 

ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дупница 

Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Кюстендил 

октомври 

2022 г. – 

юни 2023 г. 

брой  37 учи-

лища  

2 училища  

 

ст. експерт по 

ОСО 
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13.2.14. Осъществяване на контрол за: 

- обучението на ученици в задължителна училищна въз-

раст в самостоятелна форма по реда на 112, ал. 1, т. 2 от 

ЗПУО 

- обучението на деца в задължителна предучилищна въз-

раст в самостоятелна организация по реда на чл. 67, ал. 

2 от ЗПУО 

съгласно 

сроковете, 

определени 

в чл. 21, ал. 

10 от 

ПУФРУО 

 

брой 

 

деца и уче-

ници, за 

които се 

организира 

СОПО и 

СФО 

съгласно 

постъпилите 

в РУО док-

лади на ди-

ректори на 

ДГ и учи-

лища 

членове на ко-

мисии, опре-

делени със за-

поведи на на-

чалника на 

РУО  

 

13.2.15. Контрол по спазване на сроковете за въвеждане на ин-

формацията в НЕИСПУО и утвърждаване на Списък-об-

разец №№  1, 2, 3  

учебна 

2022/2023 

година 

брой 37 учи-

лища, 19 

детски гра-

дини,  

2 ЦПЛР 

37 училища, 

19 детски 

градини,  

2 ЦПЛР 

ст. експерти 

по ИО и АИ 

 

13.2.16. Контрол на директорите на приемащите училища при 

записване на преместен ученик в риск от отпадане по-

ради отсъствия по неуважителни причини след нало-

жена санкция „преместване в друго училище“. 

учебна 

2022/2023 

година 

брой  37 учи-

лища 

Училища с 

ученици с 

наложена 

санкция 

„премест-

ване в друго 

училище“ 

началник на 

отдел ОМДК 

 

13.2.17. Контрол на основание чл. 77, ал. 2 от Наредбата за усло-

вията и реда за предоставяне на средства за компенси-

ране на намалените приходи от прилагането на цени за 

обществени пътнически превози по автомобилния тран-

спорт, предвидени в нормативните актове за определени 

категории пътници, за субсидиране на обществени път-

нически превози по нерентабилни автобусни линии във 

вътрешноградския транспорт и транспорта в планински 

и други райони и за издаване на превозни документи за 

извършване на превозите, приета с Постановление № 

163 от 29.06.2015 г. на МС, относно спазване на наред-

бата при извършване на превозите по чл. 19, т. 8 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  37 учи-

лища 

2 училища началник на 

отдел ОМДК 
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13.2.18. Контрол относно прилагане и спазване на чл. 56, ал. 2 от 

ЗПУО в училища, провеждащи задължително предучи-

лищно образование 

 

октомври 

2022 г. –  

юни 2023 г. 

брой  7 училища 7 училища началник на 

отдел ОМДК 

 

13.2.19. Контрол по спазване на чл. 263, ал. 3 и чл. 290, ал. 3 от 

ЗПУО от директорите на детските градини, училищата 

и ЦПЛР 

учебна 

2022/2023 

година 

брой 37 учи-

лища, 19 

детски гра-

дин, 1 

ЦПЛР 

37 училища, 

19 детски 

градин, 1 

ЦПЛР 

началник на 

отдел ОМДК, 

началник на   

отдел  

АПФСИО 

 

13.3. Мониторинг       

13.3.1. Мониторинг по НП „Ученически олимпиади и състеза-

ния“, одобрена с РМС № 302 от 13 май 2022 г., Модул  

„Осигуряване на обучение на талантливи ученици за 

участие в ученическите олимпиади“. 

  

 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой про-

екти, 

брой сфор-

мирани 

групи  

15 проекта 

от 7 учи-

лища 

15 проекта 

от 7 училища 

ст. експерти 

отдел ОМДК 

 

13.3.2. Мониторинг по НП „Иновации в действие“, одобрена с 

РМС № 302 от 13 май 2022 г 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой 37 учи-

лища 

в зависимост 

от подаде-

ните 

от учили-

щата 

заявки 

началник на от-

дел ОМДК, ст. 

експерти от 

отдел ОМДК 

 

 

13.3.3. Мониторинг по НП „Оптимизиране на вътрешната 

структура на персонала“, одобрена с РМС № 302 от 13 

май 2022 г. 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой 9 училища 

1 РЦПППО 

в зависимост 

от  подаде-

ните 

от учили-

щата 

и РЦПППО 

заявки 

ст. експерти 

от отдел  

АПФСИО, гл. 

счетоводител  
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13.3.4. Мониторинг по НП „Без свободен час“, одобрена с РМС 

№ 302 от 13 май 2022 г. 

учебната 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой учи-

лища и дет-

ски гра-

дини 

 

37 учи-

лища  

19 детски 

градини  

в зависимост 

от подаде-

ните 

от училища 

и 

детски гра-

дини заявки 

ст. експерти 

от отдели АП-

ФСИО и 

ОМДК 

 

13.3.5. Мониторинг по Национална програма „Заедно в изкус-

твата и спорта“, одобрена с РМС № 302 от 13 май 2022 

г. 

Модул „Изкуство“ 

Модул „Спорт“ 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой  37 учи-

лища  

 

19 училища 

 

ст. експерти 

от отдел 

ОМДК  

 

13.3.6. Мониторинг по Национална програма „Хубаво е в детс-

ката градина“, одобрена с РМС № 302 от 13 май 2022 г. 

 

 

учебна 

2022/2023 

година, съг-

ласно сроко-

вете в Наци-

оналната 

програма 

брой  19 детски 

градини 

3 детски гра-

дини 

 

ст. експерти 

по ПО  

 

  

13.3.7. Мониторинг на дейностите, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически прак-

тики - 2“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските структурни и ин-

вестиционни фондове 

учебна 

2022/2023 

година 

брой учи-

лища 

7 училища  7 училища  

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

 13.3.8. Мониторинг по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Ак-

тивно приобщаване в системата на предучилищното об-

разование“ финансиран от Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП 

НОИР), съфинансиран от Европейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвестиционни фондове. 

учебна 

2022/2023 

година 

брой учи-

лища и дет-

ски гра-

дини 

 

19 детски 

градини и 8 

училища  

19 детски гра-

дини и 8 учи-

лища 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ, 

ст. експерт по 

ОСО 
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 13.3.9. Мониторинг по проект BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния ден“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез Европейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

учебна 

2022/2023 

година 

брой учи-

лища и ДГ 

37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

25 училища 

и 2 детски 

градини 

ст. експерт за 

ОНЕ, ст. екс-

перт по БЕЛ, 

ст. експерт 

ОНГОР 

 

13.3.10. Мониторинг по проект BG05M2ОP001-5.001-0001  „Ра-

вен достъп до училищно образование в условията на 

криза“, финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП 

НОИР), съфинансиран от Европейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвестиционни фондове 

учебна 

2022/2023 

година 

брой учи-

лища  

37 учи-

лища 

36 училища началник на 

отдел ОМДК, 

ст. експерт 

ОНГОР 

 

13.3.11. Мониторинг по проект BG05M2ОP001-3.018-0001 

„Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран 

от Оперативна програма „Наука и образование за инте-

лигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинанси-

ран от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове 

учебна 

2022/2023 

година 

брой учи-

лища и дет-

ски гра-

дини 

10 учи-

лища  

3 детски 

градини 

10 училища 

3 детски гра-

дини 

ст. експерт 

ПО, 

ст. експерт 

човешки ре-

сурси 

 

13.3.12. Мониторинг по проект BG05M2OP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната система на обучение“, финанси-

ран от Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфи-

нансиран от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове 

учебна 

2022/2023 

година 

брой учи-

лища вклю-

чени в про-

екта 

6 професи-

онални 

гимназии 

6 професио-

нални гимна-

зии 

ст. експерт по 

ПОО 

 

13.3.13. 

 

Мониторинг на иновативната дейност в училищата от 

област Кюстендил, включени в списъка на иновативните 

училища в Република България за учебната 2022/2023 

година  

ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил 

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил 

ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил 

учебна 

2022/2023 

година 

брой учи-

лища 

7 училища  

 

7 училища  

 

ст. експерт по 

ОСО и начал-

ник отдел 

ОМДК 
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ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница 

НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил 

 

 


