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На основание, чл. 16, ал. 3 от ПУФРУО 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - КЮСТЕНДИЛ 

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ  

НА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ  

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 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 2021/2022 година 

1. Ранно детско развитие. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специа-

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

учене и за формиращо оценяване на учениците. 

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

нални компетентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 

4. 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). 

5. Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създа-

ване на условия за подкрепа на всяко дете и ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния 

процес. 

6. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху 

български език и литература и математика. 

7. 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. 

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

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение 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 вън-

шни оценявания 

 

IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети: 

 

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

пълнение 

Индикатори за изпълнение 

При-

чини за 

неизпъл-

нението 

Предп-

риети 

дейст-

вия при 

неизпъл-

нение 
Мерна 

единица 

(брой, %) 

Целева 

стойност 

 

Степен на изпълнение   

1. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната възраст. 

1.1.  Осъществяване на методи-

ческа подкрепа и контрол на 

организацията и осъществява-

нето на дейностите по осигу-

ряване на допълнителна подк-

репа за личностно развитите 

на деца в риск. 

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой дет-

ски гра-

дини  

2 детски гра-

дини 

Осъществени са методическа подкрепа и контрол на организацията и осъ-

ществяването на дейностите по осигуряване на допълнителна подкрепа за лич-

ностно развитие на деца в риск в ДГ „Еделвайс“, гр. Кюстендил и ДГ „Здравец“, 

гр. Бобошево. За периода на проверката не е осигурявана допълнителна подкрепа 

за личностно развитие на деца в риск 

Оказана е методическа подкрепа на директора на детската градина по от-

ношение на организацията и осъществяването на дейностите по осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца в риск:  

- предприемане на действия за ранно оценяване на потребностите от подк-

репа за личностно развитие на дете, за което има данни и информация, че е „дете 

или ученик в риск“ по смисъла на §. 1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на 

ЗПУО; 
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- консултиране на родителите/лицата полагащи грижи за децата за важ-

ността на ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни 

затруднения; 

- протоколиране на дейностите по чл. 29 от Наредба за приобщаващото об-

разование; 

- спазване на сроковете по чл. 75, ал. 2 от Наредба за приобщаващото обра-

зование; 

- осъществяване на екипна работа по конкретен случай на дете в риск с во-

дещия на случая социален работник от отдел „Закрила на детето“; 

- включване в състава на екипа за подкрепа за личностно развитие за дете 

в риск на представител на ОЗД или на представител на друг орган за закрила на 

дете /виж чл. 6 от Закона за закрила на детето/, съгласно чл. 128, ал. 2 от Наредба 

за приобщаващото образование.  

1.2.  Осъществяване на методи-

ческа подкрепа за прилагане 

на приобщаващи грижи и об-

разование за деца до 3 го-

дишна възраст 

октомври 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой дет-

ски гра-

дини 

2 детски гра-

дини 

Извършена е методическа подкрепа на общо пет /5/ педагогически специа-

листи за прилагане на приобщаващи грижи и образование за деца до 3 годишна 

възраст в детска градина „Здравец“, гр. Бобошево и в детска градина „Д-р Т. Ми-

ладинова“, гр. Рила на 22.06.2022 г.  

От учителите са споделени добри практики, които прилагат за плавния пре-

ход на децата до 3 годишна възраст при смяна на средата от семейството към 

детската градина. 

Дадени са практически насоки за документирането на предоставянето на 

обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата от детската гра-

дина  

  

2. 
Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за развиване на дигитални компетент-

ности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на учениците. 

2.1. Методическа подкрепа на пе-

дагогическите специалисти от 

начален етап за качествено 

провеждане на обучението от 

разстояние в електронна среда 

чрез работни срещи за обмяна 

на добри практики.  

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой 

срещи 

1 работна 

среща 

Проведена е онлайн работна среща за методическа подкрепа на педагоги-

ческите специалисти от начален етап от област Кюстендил за качествено про-

веждане на обучението от разстояние в електронна среда чрез обмяна на добри 

практики - 65 участници от училища в областта.  

С цел обмяна на добри практики за достъпно въвеждане на учебното съдър-

жание за учениците от начален етап са споделени използваните от учители елек-

тронни ресурси при обучението от разстояние в електронна среда, видео уроци, 

различни източници на информация и електронни ресурси. 

Презентациите и видео уроците са предоставени на учителите от начален 

етап във всички училища.  

  

2.2. Осъществяване на контрол и 

оказване на методическа подк-

репа от експертите в РУО – 

Кюстендил при обучението на 

учениците от разстояние в 

октомври 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

37 училища В изпълнение на заповед на началника на РУО – Кюстендил относно осъ-

ществяване на контрол и оказване на методическа подкрепа от експертите в РУО 

– Кюстендил при обучението на учениците от разстояние в електронна среда е 

осъществен контрол в 36 училища на територията на област Кюстендил. В СУ 
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електронна среда през учеб-

ната 2021/2022 година в учи-

лищата  

„Д-р Петър Берон“, гр. Бобов дол /към затвора/ не е провеждано обучение от 

разстояние в електронна среда. 

В зависимост от развитието на епидемичната обстановка на територията на 

област Кюстендил са предприемани адекватни мерки с възможност за макси-

мално присъствено обучение в училищата при спазване на Насоките за обучение 

и действия в условията на извънредна епидемична обстановка. 

Контролът включва събиране и обобщаване на информация за създадената 

от директора на съответното училище организация при преминаване от присъс-

твено обучение към обучение от разстояние в електронна среда в съответствие с 

Раздел III от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищ-

ното образование и Насоки за обучение и действия в условията на извънредна 

епидемична обстановка в училищата, както следва: начин за осъществяване на 

обучението и комуникацията (синхронно/несинхронно/алтернативни начини, в 

т. ч. предоставяне на материали на хартия по класове, паралелки и предмети); 

техническа осигуреност на учителите и учениците за работа от разстояние в 

електронна среда; обхванати, частично обхванати и необхванати ученици в 

ОРЕС (брой по паралелки и класове); избрана съвместно с педагогически съвет 

електронна образователна система за обучение и взаимодействие с всички учас-

тници в образователния процес, приложенията, които се използват по класове 

и/или паралелки, в това число и възможностите за разделяне на паралелките на 

по-малки групи; създадена организация по даден учебен предмет при отсъстви-

ето на учител няколко паралелки да се обучават едновременно от друг учител; 

обучение на учениците със специални образователни потребности в електронна 

среда от разстояние; създадена организация за провеждане на консултации и до-

пълнително обучение за преодоляване на образователни дефицити. 

Част от учениците, на които българският език не е майчин, срещат труд-

ности с използването на информационните технологии при обученията от разс-

тояние в електронна среда. Това затруднява работата на учителите и налага из-

ползването на образователните медиатори, както и на самите учители за предос-

тавяне на учебни материали на хартиен носител до домовете на учениците. Труд-

ност при обучението от разстояние в електронна среда на някои ученици е нис-

кият образователен статус на родителите и невъзможността им да оказват помощ 

и подкрепа при използването на информационните технологии. Липсата на ин-

тернет в домовете на учениците със нисък социален статус също е проблем при 

реализирането на ОРЕС.  

Екипите за подкрепа за личностно развитие на учениците със специални об-

разователни потребности, определени със заповеди на директорите, осигуряваха 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците със СОП в ОРЕС, 

чрез подходящи електронни платформи и приложения, съгласно утвърдените 

графици и при спазване на индивидуалните учебни програми. 
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За осъществения онлайн контрол на образователния процес в електронна 

среда от разстояние в условията на извънредната епидемична обстановка и дей-

ностите, осъществени от училищата за подкрепа на учениците са изготвени еже-

месечни доклади до началника на РУО – Кюстендил за периода от м. октомври 

2021 г. до м. април 2022 г. 

След извършен мониторинг от МОН на организацията и провеждането на 

ОРЕС в област Кюстендил, на 21.02.2022 г. и на 22.02.2022 г. са проведени он-

лайн работни срещи с училищата за обмяна на добри практики при обучението 

в ОРЕС. Презентации за споделяне на добри практики са представени от СЕУ 

„Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница и ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. 

Кюстендил. 

3. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеждане на обуче-

ние от разстояние в електронна среда. 

3.1. Квалификационен курс на пе-

дагогическите специалисти 

„Проектно-базирано обучение 

по български език и литера-

тура“ 

октомври 

2021г. – май 

2022 г. 

 

Срокът за 

провеждане 

на квалифи-

кационния 

курс е про-

менен на 

основание 

изготвени 

доклади (№ 

Д-

513/11.05.20

22 г. и № Д-

635/27.05.20

22 г.) до на-

чалника на 

РУО – Кюс-

тендил и За-

повед № РД 

09-

3218/02.06.2

022 г. на 

министъра 

брой обу-

чения 

1 обучение Организиран и проведен на 11.06.2022 г. квалификационен курс по БЕЛ на 

тема „Проектно базирано обучение в училище – акценти и насоки за приложе-

ние“ (обучителна организация СНЦ „Образование и технологии“), включена в 

Информационен регистър на одобрените програми за квалификация на МОН – 

24 участници.   

Продължителност на обучението: 16 академични часа (8 присъствени и 8 в 

дистанционна форма), като участниците получават удостоверение с присъждане 

на 1 квалификационен кредит за участието си в семинар на тема „Проектно ба-

зирано обучение в училище – акценти и насоки за приложение“. 

В резултата от проведеното обучение са формирани знания за проектния ме-

тод и същността на проектно-базираното обучение в училище, за етапите на раз-

работване на учебен проект и са дадени методически насоки за ефективно изпол-

зване на проектно-базираното обучение в педагогическата практика.       
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на образо-

ванието и 

науката 

3.2. Квалификационен курс на пе-

дагогическите специалисти от 

начален етап на тема: „Форми-

ране и усъвършенстване на 

професионални компетент-

ности при провеждане на обу-

чение от разстояние в елект-

ронна среда.“ 

януари   

2022 г. –  

април 2022 

г 

брой обу-

чения 

1 обучение  Планираният квалификационен курс за учители в начален етап на тема: 

„Формиране и усъвършенстване на професионални компетентности при провеж-

дане на обучение от разстояние в електронна среда“ е проведен онлайн на 

08.04.2022 г. Лектор е гл. ас. Весела Мирчева, преподавател и ръководител ка-

тедра „Начално училищна педагогика“ в Департамент за информация и усъвър-

шенстване на учители /ДИУУ/ към СУ „Св. Климент Охридски“, автор на редица 

публикации, научни трудове и методики, свързани с проектните методи на обу-

чение и използването им като начин на оценяване. Участници в обучението са 

36 начални учители от училищата в област Кюстендил.  

Предложената програма е проведена с хорариум от 16 академични часа (8 

академични часа обучение от разстояние в електронна среда, комбинирано с 8 

академични часа разработка на писмена работа по темата).  Всеки участник по-

лучи Удостоверение с 1 кредит, издадено от Департамент за информация и усъ-

вършенстване на учители /ДИУУ/ към СУ „Св. Климент Охридски“ - София. 

  

3.3. Учене в класната стая и зани-

мания по интереси. Проектно-

базирано обучение в групите 

за целодневна организация на 

учебния процес. 

октомври 

2021 г. - 

юли 2022 г. 

брой обу-

чения 

1 обучение В проведеното обучение на тема ,,Учене в класната стая и занимания по ин-

тереси. Проектно-базирано обучение в групите за целодневна организация на 

учебния процес“ са обучени 26 педагогически специалисти. Присъствената част 

на обучението е проведена в периода 10 – 11.06.2022 г. 

  

3.4. Интерактивно образование 

във виртуална реалност: тео-

ретико-практически курс за 

подобряване на дигиталните 

компетентности на учителите 

октомври 

2021 г. - 

юли 2022 г. 

брой обу-

чения 

1 обучение Планирано и проведено едно обучение на тема ,,Интерактивно образование 

във виртуална реалност: теоретико-практически курс за подобряване на дигитал-

ните компетентности на учителите“ с участието на 33 педагогически специа-

листи. Обучението е проведено онлайн чрез платформата Google Clasroom в пе-

риода 27 – 30.06.2022 г. 

  

3.5. Проектно-базирано обучение 

за активно участие на учени-

ците в учебния процес 

 

октомври 

2021 г. - 

юли 2022 г. 

брой обу-

чения 

1 обучение Планирано и проведено едно обучение на тема ,,Проектно-базирано обуче-

ние за активно участие на учениците в учебния процес“, в което са обучени 25 

педагогически специалисти. Присъствената част на обучението е проведена на 

29.04.2022 г. 

  

3.6. Екипна работа за подкрепа за 

личностно развитие в детската 

градина и училището 

октомври 

2021 г. - 

юли 2022 г. 

брой обу-

чения 

1 обучение Със Заповед № РД 09-3021/04.05.2022 г. на министъра на образованието и 

науката планираната тема ,,Екипна работа за подкрепа за личностно развитие в 

детската градина и училището“ е заменена с темата ,,Приобщаващо образование: 

децата със СОП – разпознаване, позитивно взаимодействие с родителите, ус-

пешно оформяне на документацията. Техники за работа в група/клас“, по която 

са обучени 25 педагогически специалисти. Присъствената част на обучението е 

проведена на 29.04.2022 г. 

  

3.7 Организиране и провеждане 

на обучение на педагогически 

октомври 

2021 г. -  

брой обу-

чения 

1 обучение Организирано и проведено е едно обучение на тема „Приобщаващо обра-

зование – понятия, дейности и документи за обща и допълнителна подкрепа“. В 
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специалисти на тема  „Приоб-

щаващо образование – поня-

тия, дейности и документи за 

обща и допълнителна подк-

репа“ 

юли 2022 г обучението са включени 22 педагогически специалисти от 14 детски градини от 

област Кюстендил - в периода 28-29 юни 2022 г. 

 Извън плана: 

Обучение на тема: „Прило-

жение на метода на психодра-

мата в образователната 

практика“ 

   На 10.06.2022 г. е организирано и проведено обучение за повишаване на  

квалификацията на 29 педагогически специалисти на тема: „Приложение на ме-

тода на психодрамата в образователната практика“ с продължителност 16 акаде-

мични часа – 8 часа присъствено обучение и 8 часа дистанционно обучение.  

Програмата на обучението бе насочена към придобиване на знания и раз-

виване на умения за приложение на метода на психодрамата в образователния 

процес. Участниците са запознати със същността и характеристиките на класи-

ческата психодрама, нейния съвременен вариант и приложението му в образова-

телната сфера. Представени са варианти на приложението на психодрамата в 

обучението и възпитанието на децата/учениците. Разработвани са практически 

модели на психодраматичен образователен процес чрез преживяване и демонст-

рация. 

Образователното съдържание на курса включи теоретична и практическа 

част в съотношение 1:4. 

  

 Извън плана: 

Методическа подкрепа във 

връзка с повишаване квалифи-

кацията на педагогическите 

специалисти на институцио-

нално ниво 

   През м. септември 2021 г. е оказана методическа подкрепа и индивидуално 

са консултирани 6 новоназначени директори на училища в област Кюстендил 

във връзка с прилагането на нормативната уредба, планирането, реализирането 

и отчитането на квалификационната дейност.   

Във връзка с дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти на институционално ниво и задължението от страна на директорите 

да упражняват контрол по отношение изпълнението на плана за квалификаци-

онна дейност и участието на педагогическите специалисти в квалификационни 

дейности на национално, регионално и институционално ниво съгласно чл. 44, 

ал. 7 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие 

на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, до всички об-

разователни институции в областта в началото на м. октомври 2021 г. са изпра-

тени следните документи: 

1. Карта за отчитане на вътрешноинституционална квалфикация за учебната 

2021/2022 година; 

2. Таблица за отчитане броя на академичните часове от участие на педаго-

гическите специалисти във вътрешноинституционална квалификация през учеб-

ната 2021/2022 година; 

3. Регистър за отчитане участието на педагогическите специалисти в про-

дължаваща квалификация през учебната 2021/2022 година; 
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4. Справка за изразходване на планираните средства за квалификация на пе-

дагогическите специалисти; 

5. Насоки за организация на дейностите във връзка с наставничеството; 

6. Насоки за изготвяне на констативен протокол от контрол на дейностите 

във връзка с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

За оказаната методическа подкрепа е изготвен доклад до началника на РУО 

– Кюстендил. 

4. 
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). 

4.1. Организиране и провеждане 

на съвещания с директори, за-

местник-директори и учители 

- методически насоки за ра-

бота през учебната 2021/2022 

година 

септември 

2021 г. –  

октомври 

2021 г. 

съвеща-

ния 

8 съвещания От планираните 8 съвещания за методически насоки за работа през учебната 

2021/2022 година са проведени 10, както следва: 

- 1 съвещание организирано и проведено на 14.10.2021 г. с учителите по бъл-

гарски език и литература; 

- 1 съвещание на 23.09.2021 г. с учителите по чужд език; 

- 1 съвещание с учителите по математика – 26.10.2021 г. 

- 1 съвещание с учителите по информатика, информационни технологии и ком-

пютърно моделиране и информационни технологии – 26.10.2021 г.; 

- 1 съвещание с учителите по обществени науки – 05.10.2021 г.; 

- 1 съвещание с учителите по природни науки – 28.10.2021 г.; 

- 2 съвещания с учители по професионална подготовка – 27.10.2022 г. и 

29.10.2022 г.; 

- 1 съвещание с директорите на всички училища на територията на област Кюс-

тендил – 17.09.2021 г.; 

- 1 съвещание с директорите на детски градини на територията на област Кюс-

тендил – 21.09.2021 г. 

На срещите е отчетена работата и резултатите от обучението на учениците 

по различните предмети през учебната 2020/2021 година. Дадени са методи-

чески насоки и указания относно организацията, методите, подходите и приори-

тетите на обучението през учебната 2021/2022 година. 

Обсъдени са предизвикателствата и постиженията, регионалните приори-

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

ната 2021/2022 година. 

  

4.2. Оказване на методическа под-

крепа на учителите по чужд 

език чрез споделяне на добри 

педагогически практики по 

чужди езици. 

ноември 

2021 г. – 

юни  2022 г. 

брой  

работни 

срещи 

1 работна 

среща 

На 27.01.2022 г. е проведена онлайн работна среща за споделяне на добри 

практики. В срещата участват учителите, преподаващи в ХI и ХII  клас профи-

лирана подготовка по английски, немски и испански език в 4 училища.  Предс-

тавени са 10 добри педагогически практики за по-ефективно усвояване на анг-

лийски език в класовете с профилирана подготовка по чужд език. 
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4.3. Организиране и провеждане 

на работни срещи с учители по 

професионална подготовка за 

обмен на добри практики при 

провеждане на обучението, в 

т. ч и в условията на ОРЕС по 

професионални направления  

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой 

срещи 

3 работни 

срещи 

 

Проведени са 3 работни срещи, както следва: 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална 

подготовка за обмен на добри практики при провеждане на обучението по про-

фесионална подготовка, в т. ч и в условията на ОРЕС по професии от професио-

нални направления код 521 Машиностроене, металообработване и металургия, 

код 522 Електротехника и енергетика, код 523 Електроника, автоматика, кому-

никационна и компютърна техника и код 525 Моторни превозни средства, ко-

раби и въздухоплавателни средства. / ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница /. 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална 

подготовка за обмен на добри практики при провеждане на обучението по про-

фесионална подготовка, в т. ч и в условията на ОРЕС по професии от професио-

нални направления код 524 Химични продукти и технологии, код 621 Растение-

въдство и животновъдство, код Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг и 

код 812 Пътувания, туризъм и свободно време. / ПГСС „Св. Климент Охридски“, 

гр. Кюстендил /. 

- Организирана и проведена работна среща с учители по професионална 

подготовка за обмен на добри практики при провеждане на обучението по про-

фесионална подготовка, в т. ч и в условията на ОРЕС по професии от професио-

нални 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 инфор-

матика и код 542 Производствени технологии - текстил, облекло, обувки и кожи. 

/ ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил /. 

  

4.4. Провеждане на работна среща 

„Реализация на дуалната сис-

тема на обучение през учеб-

ната 2021/2022 година“  

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой 

срещи 

1 работна 

среща 

 

Организирана и проведена е онлайн работна среща на тема „Реализация на 

дуалната система на обучение през учебната 2021/2022 година“  с  участието на 

директорите на 6 професионални гимназии, осъществяващи дуална система на 

обучение в област Кюстендил, учители и представители на фирми-партньори. На 

работната среща са обсъдени дейности във връзка с организацията на дуална сис-

тема на обучение през учебната 2021/2022 година и възможностите за разширя-

ване на приема на паралелки в дуална система на обучение. Осъществена е об-

мяна на опит между директорите на професионалните гимназии, обучаващи  па-

ралелки в дуална система на обучение. 

  

4.5. Оказване на методическа под-

крепа на директорите на учи-

лищата и учители по професи-

онална подготовка чрез ра-

ботни срещи и консултации за 

разясняване на нормативна 

уредба по организиране и про-

веждане на държавен изпит за 

октомври 

2021 г. – ап-

рил 2022 г. 

брой ра-

ботни 

срещи 

1 работна 

среща 

 

През месец април са организирани и проведени 2 работни срещи за оказ-

ване на методическа подкрепа на директорите на училищата и учителите по про-

фесионална подготовка за разясняване на нормативна уредба по организиране и 

провеждане на задължителните държавни изпити за придобиване на СПК през 

сесия май-юни на учебната 2021/2022 г.  -  прилагане на Наредба № 1 от 

19.02.2020 г. и Национални изпитни програми. 
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придобиване на СПК през се-

сия май-юни на учебната 

2021/2022 г. Прилагане на На-

редба № 1 от 19.02.2020 г. и 

НИП. (професионални гимна-

зии и средни училища с пара-

лелки по професионална под-

готовка) 

4.6.  Оказване на методическа под-

крепа чрез участие в провеж-

дането на урок на тема: „Авто-

матично регулиране на фрео-

нови хладилни инсталации“. 

Предмет: Хладилна техника – 

ХI клас 

Проблемна област: Прилагане 

на компетентностния подход и 

използване на информационни 

и комуникационни техноло-

гии в учебните часове по про-

фесионална подготовка 

Училище: ПГ „Акад. С. П. Ко-

рольов“, гр. Дупница 

април 2022  

г. - юни 

2022 г.  

 

брой 1 открит урок Проведен е открит урок в Професионална „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дуп-

ница от инж. Ирена Величкова на тема: „Автоматично регулиране на фреонови 

хладилни инсталации“, предмет „Хладилна техника“ – ХI клас. Проблемна об-

ласт: Прилагане на компетентностния подход и използване на информационни и 

комуникационни технологии в учебните часове по професионална подготовка. 

Методическата подкрепа е насочена към учителите по професионална подго-

товка от професионални направления от код 521 Машиностроене, металообра-

ботване 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. 

  

4.7. Споделяне на добри практики 

с учителите по природни на-

уки за осъществяване на про-

фесионална подкрепа 

октомври 

2021 г. – юни 

2022 г. 

брой 1 практика На 31.03.2022 г. е проведена онлайн работна среща с 49 учители по при-

родни науки. Споделени са добри практики, приложени в обучението на ученици  

роми, допринесли за повишаване на мотивацията им за учене и подобряване на 

образователните им постижения. Обменени са конкретни примери за прилагане 

на компетентностния подход, екипната работа и практическата насоченост в обу-

чението по природни науки. Споделени са възникнали трудности при обучени-

ето на учениците в профилираната подготовка и възможните им решения.  

  

5. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на условия за подкрепа на всяко дете и 

ученик с цел ефективно включване и трайно приобщаване към образователния процес. 

5.1. Организиране и провеждане 

на работна среща с директори 

на училища и детски градини с 

висок процент на деца и уче-

ници от уязвими групи 

 октомври 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой 

срещи 

2 работни 

срещи  

Проведени са две работни срещи: 

- на 29.03.2022 г. с директорите на училища от област Кюстендил; 

- на 20.04.2022 г. с директорите на детски градини от област Кюстендил. 

Споделени са:  

- трудности при адаптация на ученици при прехода от обучение в елект-

ронна среда към присъствено обучение; 

- проблеми в комуникацията с родители на деца от уязвими групи; 
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- работещи практики за работа с деца и ученици, застрашени от преждев-

ременно напускане на образователната система. 

5.2. Координиране на дейностите 

на екипите за обхват и участие 

в прилагането на Механизма 

за съвместна работа на инсти-

туциите по обхващане и 

включване в образователната 

система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна 

и училищна възраст 

септември 

2021 г. – ав-

густ 2022 г. 

брой 

екипи 

 

17 екипа за 

обхват 

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

гането 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 са извършени 

следните дейности: 

- На територията на област Кюстендил функционират 17 екипа, сформи-

рани по реда на чл. 3, ал. 7 от ПМС №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет.  

- Със Заповед РД06-314/26.08.2021 г. са определени задълженията на ди-

ректорите на училищата и детските градини във връзка с осигуряване на непре-

къснатост на дейността на екипите за обхват в условията на извънредна епиде-

мична обстановка и периодично преустановяване на присъственото обучение на 

децата и учениците през учебната 2021/2022 година. 

- От екипите за обход, ръководители на които са експерти от РУО – Кюс-

тендил са организирани 1653 обхода. Вследствие на обходите 53 деца и ученици 

са обхванати в образователния процес и 24 ученици са реинтегрирани.  

- След упорита работа на екипите на училищно ниво е предотвратено от-

падането на 55 ученици.  

- За отчетния период 50 ученици са отпаднали, от които 24 са с навършени 

16 години. 

- Реализирани са съвместни дейности с Областна дирекция на МВР – 

Кюстендил във връзка с установяване на местопребиваването на 733 деца и уче-

ници. 

- За 88 деца и ученици, за които има риск от отпадане от детска градина 

или от училище, чрез ИСРМ са генерирани писма до кметовете на общини за 

налагане на санкции по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното об-

разование. 

За осъществяване на дейностите по обхващане, включване и превенция на 

децата и учениците, които не са обхванати, отпаднали са или са в риск от отпа-

дане от образователната система детските градини и училищата в област Кюс-

тендил реализират следните практики: 

- осъществяване на ефективно сътрудничество между заинтересованите 

страни в образователния процес; 

- подпомагане адаптирането на децата, чрез активно участие на родителите 

в живота на детската градина; 

- изграждане на добра мотивационна среда за развитие на децата и учени-

ците с разнообразни занимания по интереси; 
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- организиране на дейности по обща и допълнителна подкрепа, в това 

число допълнителни обучения и занимания по интереси за децата и учениците в 

риск от отпадане; 

- работа по социализацията на учениците, приобщаването им към училищ-

ния живот с помощта на училищния медиатор; 

- изграждане на толерантно отношение в общността към децата и учени-

ците от уязвимите групи. 

Констатирани са следните трудности и проблеми: 

- недостатъчна ангажираност на родителите на деца от уязвими групи; 

- липса на актуална адресна регистрация по настоящ адрес; 

- необразованост на родителите, нисък социален статус, липса на мотива-

ция за учене; 

- сезонна миграция на семейства в чужбина; 

- невключване на деца в детска градина поради липса на имунизации или 

нежелание за провеждане на задължителните лабораторни изследвания на де-

цата. 

На 12.10.2021 г. експертът по БЕЛ проведе обучение на екипите за обхват 

от общините Кюстендил, Невестино, Трекляно и Бобов дол за прилагане на ме-

тодика за прилагане на инструмент за интегрирана оценка на деца и ученици в 

риск, като са използвани материали за обучение, изготвени от Ноу-хау център за 

алтернативни грижи за деца към НБУ. 

На 13.10.2021 г. експертът по БЕЛ проведе обучение на екипите за обхват 

от общините Дупница, Сапарева баня, Рила, Кочериново и Бобошево за прила-

гане на методика за прилагане на инструмент за интегрирана оценка на деца и 

ученици в риск, като са използвани материали за обучение, изготвени от Ноу-

хау център за алтернативни грижи за деца към НБУ. Обучителните материали са 

предоставени по имейл на училищните екипи за обхват за подпомагане на дей-

ностите, предвидени в Механизма. 

 

5.3. Контрол върху организацията 

на целодневната организация 

на учебния ден и ролята й за 

намаляване процента на от-

падналите деца и ученици 

октомври 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

4 училища През учебната 2021/2022 година са извършени проверки в 4 училища от-

носно организацията на целодневната организация на учебния ден - ОУ „Св.св. 

Кирил и Методий“, гр. Бобошево, ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила,  НУ „Св. 

Климент Охридски“, гр. Кюстендил, ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил. 

В проверените 4 училища за изпълнение на дейностите в групите за ЦОУД 

директорите са разработили училищна програма за съдържанието на дейностите 

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

приобщаващото образование. Утвърдени са графици за консултации по време на 

самоподготовката. Осигурени са място и материали за провеждане на дейнос-

тите, време и място за обедно хранене за учениците.  
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В ОУ „Марин Дринов“, гр. Кюстендил в част от паралелките се провеждат 

дейностите 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. В другите три 

училища - ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Бобошево, ОУ „Аверкий Попстоя-

нов“, гр. Рила,  НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил, дейностите в ЦОУД 

и учебните часове от училищния учебен план се провеждат в самостоятелен 

блок.  

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

жително предписание за отстраняване на констатирани пропуски в работата на 1 

директор на училище - ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила.  

Извършена е проверка на присъствието на учениците като е попълнена 

карта по образец на РУО.  

Оказана е методическа подкрепа на 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. 

5.4. Контрол по присъствието на 

децата/учениците в учебни ча-

сове и дейността на учителите 

относно водене на задължи-

телната училищна документа-

ция, отразяваща отсъствията 

на децата/учениците и контрол 

на дейността на директорите 

на училища по отношение 

присъствието на учениците в 

учебни часове 

октомври 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

10 училища От експертите от РУО – Кюстендил са извършени 14 текущи проверки с 

обект на проверката „Контрол по присъствието на учениците в учебни часове и 

дейността на учителите относно водене на задължителната училищна докумен-

тация, отразяваща отсъствията на учениците и контрол на дейността на дирек-

тора на училищата по отношение присъствието на учениците в учебни часове“ в 

12 училища, в които се обучават висок процент ученици от уязвими групи.  

Присъствието на учениците в учебни часове е в диапазона от 28,7 % до 

87,3%. Най-ниска е посещаемостта в учебни часове на учениците в ПГЛП „В. 

Димитров-Майстора“ – гр. Кюстендил – 28,7 %, а най-висока в Професионална 

гимназия – гр. Бобов дол – 87,3 % и ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил 

– 86,6 %. Процентът на присъстващите ученици в учебни занятия е констатиран 

еднократно в деня на проверката, с изключение на Професионална гимназия – 

гр. Бобов дол и ОУ „Христо Ботев“ – с. Невестино, които са проверени два пъти. 

В 10 от проверените училища се използват електронни дневници, а в 2 учи-

лища са налични дневници на паралелките на хартиен носител, в които са отра-

зени присъствията и отсъствията на учениците.  

Класните ръководители в училищата с дневници на хартиен носител са от-

разявали отсъствията на учениците в пренос от седмица в седмица, с изключение 

на дневника на VIII „а“ в ПГЛП „Владимир Димитров – Майстора“ – гр. Кюс-

тендил, където не са сумирани и пренесени отсъствията на учениците от пара-

лелката за предходните три седмици. В училищата с електронни дневници суми-

рането и преноса на отсъствия от седмица в седмица става автоматично. 
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В плана за контролна дейност директорите на проверените училища са пла-

нирали и осъществили контрол по водене на дневниците на паралелките във 

връзка с отразяване на отсъствията на учениците. 

Във връзка с проверките заповеди със задължителни предписания са да-

дени на 4 директори на училища - ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора“ – гр. 

Кюстендил,  ПГСС „ Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил, ОУ „Христо Ботев“ – 

с. Невестино и ПТГ „Джон Атанасов“ – гр. Кюстендил. Със заповед за задължи-

телни предписания на директорите са възложени дейности: 

- за ежедневен контрол на присъствието на учениците в ОУ „Христо Ботев“ 

– с. Невестино, ПГСС „ Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил и ПГЛП „Вл. Димит-

ров - Майстора“ – гр. Кюстендил, отразен в карта по образец на РУО – Кюстен-

дил;  

- контрол по регистрирането на отсъствията на учениците в електронния 

дневник в ПГИМ „Йордан Захариев“– гр. Кюстендил и ПТГ „Джон Атанасов“ – 

гр. Кюстендил; 

- контрол върху оформяне, сумиране и пренасяне в дневника на отсъствията 

на учениците в ПГЛП „Владимир Димитров - Майстора“ – гр. Кюстендил 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

6. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент върху български език и литература и математика. 

6.1. Методически работни срещи с 

учителите от начален етап за 

отчитане на резултатите от 

НВО в IV клас през учебната 

2020-2021 година и насоки за 

целенасочено прилагане на 

проектно-базираното обуче-

ние през учебната 2021/2022 

година с цел постигане на по-

високи резултати на НВО в 

четвърти клас. 

октомври 

2021 г. 

 

брой 

срещи 

2 работни 

срещи  

Проведени са 2 онлайн методически работни срещи /15.10 и  на 18.10.2021 

г./ с учителите от начален етап. Представени от експерта за обучението в начален 

етап са презентации с анализ на резултатите от НВО в IV клас за учебната 2020-

2021 година. На учителите са дадени насоки и приоритети за организация на обу-

чението през учебната 2021-2022 година с акцент върху използването на проек-

тно-базираното обучение, формиращото оценяване за повишаване на резулта-

тите на учениците и създаване на интерес към образователния процес. Предста-

вена е презентация на тема: „Ролята на проектно – базираното обучение за пос-

тигане на по – високи резултати от учениците в начален етап.“ В срещи са учас-

твали 150 учители от начален етап от началните, основните и средните училища 

в област Кюстендил. 

  

6.2. Методически работни срещи 

на педагогическите специа-

листи по чужд език в начален 

етап с цел набелязване на 

мерки за преодоляване на де-

фицити в обучението по чужд 

език след проведени текущи 

изпитвания за установяване на 

входното равнище на учени-

ците  

октомври 

2021г. –  

декември 

2021 г 

брой 

срещи 

1 работна 

срещи  

През месец декември 2021 г. са организирани и проведени 2 онлайн мето-

дически работни срещи на учителите по чужд език в начален етап -1 работна 

среща за учителите от община Кюстендил и 1 работна среща за учителите от 

общините Дупница, Сапарева баня и Бобов дол. На проведените работни срещи 

учителите са запознати с анализа на резултатите от входното ниво по чужд език 

на учениците от начален етап през учебната 2021/2022 година. Дискутирани са 

причините за пропуските/ниските резултати в обучението по чужд език и мерки, 

за тяхното преодоляване. Представени от учителите са добри практики, които 

водят до ефективно усвояване на учебното съдържание при присъствено обуче-
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ние и ОРЕС. Споделени са полезни интернет ресурси и платформи, интерак-

тивни методи и похвати, които учителите ползват, както в часовете по чужд език, 

така и в извънкласни форми /участие в проекти, театрални постановки, участие 

в конкурси, състезания и други/ 

6.3. Методическа подкрепа на учи-

тели по БЕЛ от училища с по-

ниски от средните за страната 

резултати на НВО и на ДЗИ с 

участието на експерта по БЕЛ 

в учебни часове в прогимнази-

ален и гимназиален етап 

октомври 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

2 педагоги-

чески специа-

листи, препода-

ващи БЕЛ 

Методическата подкрепа е реализирана преди посещението на учебни ча-

сове при учителите Аделина Кадийска (в VII клас в Шесто ОУ „Св. Паисий Хи-

лендарски“), Доротея Захариева (в VI клас в Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендар-

ски“) и Любомира Любенова (в Х клас в ПГ по туризъм „Н. Й. Вапцаров“) чрез 

обсъждане, консултации, беседване, насочване, подпомагане, планиране на тех-

ники, методи и подходи на преподаване и оценяване спрямо предвидената тема 

в годишния план за работа на учителя, организация и разпределение на времето 

в учебните часове спрямо поставените образователни цели и предвидените за из-

пълнение задачи в хода на урока. 

За методическата подкрепа са изготвени доклади. 

  

7. 
Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти за осъществяване на проектно-бази-

рано 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. 

7.1. Методическа подкрепа на учи-

телите от начален етап във 

връзка с осъществяване на 

проектно-базирано обучение и 

работа в екип чрез обмяна на 

добри практики. 

септември 

2021 г.-  

май 2022 г.  

брой ра-

ботни 

срещи 

1 работна 

среща 

Проведена е онлайн работна среща за методическа подкрепа на учителите 

от начален етап от област Кюстендил за осъществяване на проектно-базирано 

обучение и работа в екип чрез обмяна на добри практики с учителите от начал-

ните, основните и средните училища от област Кюстендил. Чрез свои предста-

вители всяко училище сподели за добри практики при реализиране на проектно 

– базираното обучение и при работата в екип. На 89 учители са представени 12 

презентации за проектно-базирано обучение и работа в екип с учениците от на-

чален етап. Всички презентации са предоставени на училищата, с цел подпома-

гане на учителите от начален етап. 

  

7.2.  Организиране и провеждане 

на обучителен семинар за учи-

тели по чужд език на тема „Из-

ползване на ефективни под-

ходи и дейности за развитие на 

езикови умения за ученици 

при преподаване и изучаване 

на английски език в присъст-

вена  и виртуална класна стая“ 

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой обуче-

ния 

1 обучение Проведен е обучителен семинар за учители по английски език на тема "Из-

ползване на ефективни подходи и дейности за развиване на езиковите умения на 

учениците при преподаване и изучаване на английски език в реалната и вирту-

ална класна стая". 

 Обучението е проведено в смесен формат, комбинация от присъствени за-

нятия, онлайн занятия,  самостоятелна подготовка и тестове в онлайн платформа. 

 Присъствените занятия са проведени на 15 април 2022 г. в ОУ „Проф. Ма-

рин Дринов“ гр. Кюстендил. Обучението е по  програма на АВО Езиков и изпи-

тен център, София,  одобрена от Министъра на образованието и науката. Обу-

чени са 25 учители по английски език от област Кюстендил. 

  

7.3. Представяне на добра прак-

тика пред учителите по исто-

рия и цивилизации, препода-

ващи в прогимназиален етап 

ноември 

2021 г.-  

май 2022 г. 

брой отк-

рити прак-

тики 

1 открита 

практика 

Организирана е онлайн работна среща на 28.03.2022 г. с учителите по ис-

тория и цивилизации - 35 учители. Г-жа Конакчийска от СУ „Христо Ботев“, гр. 

Сапарева баня представи статията си „Формиране на ключови компетентности 

чрез проект „Да бъдеш човек в безчовечен свят“ пред учителите по история и 
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на тема „Дейности за повиша-

ване на мотивацията на учени-

ците чрез компетентностния 

подход при обучението по ис-

тория и цивилизации в V-VII 

клас“ 

цивилизации във връзка с тема „Дейности за повишаване на мотивацията на уче-

ниците чрез компетентностния подход при обучението по история и цивилиза-

ции в V-VII клас“. Статията е публикувана в Е-списание на ДИУУ. В онлайн 

срещата участваха 35 учители по история и цивилизации. Споделени са и други 

добри практики, които учителите прилагат в учебните часове. На участващите 

учители е представен снимков материал от работата на учениците и са поздра-

вени с песента Хаванагила. 

7.4. Методическа подкрепа за учи-

телите по  гражданско образо-

вание при въвеждането на но-

вите учебни програми в ХI 

и/или XII клас чрез наблюде-

ние на урок: 

- ПГСС, гр. Кюстендил 

- ПГ по транспорт, гр. Дуп-

ница 

 октомври 

2021 г.- май 

2022 г. 

 

брой 

училища 

2 училища Чрез наблюдение на урок в ПГСС „ Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил 

и ПГ по транспорт, гр. Дупница относно прилагане на интерактивни методи и 

техники на преподаване (учене чрез изследване, учене чрез практика, учене чрез 

преживяване, решаване на казуси, разработване на проекти) е оказана методи-

ческа подкрепа за учителите по  гражданско образование при въвеждането на 

новите учебни програми в ХI и/или XII клас. Целевата група на методическата 

подкрепа са  учители по гражданско образование в XI-XII клас в ПГСС, гр. Кюс-

тендил и ПГ по транспорт, гр. Дупница.  

Обучението по гражданско образование е в основата на личностното раз-

витие и подготовката на младия човек за социална реализация чрез познаването, 

владеенето и защитата на човешките права и свободи, съобразени със законите 

на демократичното общество. Учителите по гражданско образование спазват 

специфичните методи и форми за оценяване на постиженията на учениците: те-

кущи оценки се поставят върху резултатите от практическата работа на учени-

ците при приключване на всяка тема.  

Дадени са препоръки на учителите по гражданско образование при въвеж-

дането на новите учебни програми в ХI и/или XII клас относно осигуряване на 

възможност за самостоятелно и екипно разработване на обществено значими 

проекти, целящи качествена промяна в социалната среда по темите на учебната 

програма и стимулиране на креативността за проучване, обработване и сравня-

ване на информация, защита на собствена позиция, развитие на умения за синтез 

и анализ. За разширяване познавателните и практическите умения на учениците 

се препоръчват участие в местни, регионални и национални обществени иници-

ативи и развитие на умения за сътрудничество с местните власти и медии. 

  

7.5. Обучение на учители с насоче-

ност към прилагане на компе-

тентностния подход и компе-

тентностни модели  в ПОО 

октомври 

2021 г. – 

юли 2022 г. 

брой обуче-

ния 

1 обучение Организирано обучение на учители по професионална подготовка, насо-

чено към добиване на опит за прилагане на компетентностния подход и използ-

ване на компетентностни модели  в процеса на обучение и оценяване в професи-

оналното образование. Тема „Компетентностен подход и компетентностни мо-

дели в професионалното обучение“. Обучени са 20 учители по професионална 

подготовка от 10 професионални гимназии и 1 средно училище в област Кюстен-

дил. 
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7.6. Представяне на добра прак-

тика за прилагане на междуп-

редметни връзки в обучението 

по природни науки 

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой отк-

рити прак-

тики 

1 открита 

практика 

На 21.06.2022 г. в ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил се проведе 

открит интегриран урок на тема „Белтъци“ в IX клас. Интегрирани предмети: 

Химия и ООС, Биология и ЗО, Английски език и ФВС. Урокът е реализиран в 

един учебен блок в час по ХООС. Темата „Белтъци“ е изучавана от учениците в 

часовете по БЗО в IX клас. Някои от дейностите предварително са реализирани 

в час по английски език и по ФВС. Други от дейностите са дадени за изпълнение 

като домашна работа.  

Класът, с който е проведен урока работи по Модела 1:1 и е включен в пи-

лотен проект Skills for Innovation ("Умения за иновации").  

Основните акценти са: 

- проектно ориентираното обучение;  

- екипната работа /сътрудничество между учителите, между учениците, 

между учителите и учениците/;  

- прилагането на компетентностния подход;  

- интегрирано междупредметно взаимодействие;  

- практическа насоченост на обучението;  

- ориентация към резултати;  

- прилагане на иновативни подходи и практики в процеса на преподаване и 

учене.  

Чрез така използваните подходи, методи и средства се допринася за стиму-

лиране на креативността и иновациите, повишаване на интереса на учениците 

към учебната работа. Поставя се фокус върху резултата като комплекс от умения 

за действие в различни нестандартни ситуации. Осъзнава се смисъла от придо-

биването на знания и умения, реализира се предпочитана от учениците личнос-

тна изява. 

  

8. 
Системно взаимодействие с родителите за пълноценното развитие на детето/ученика в условията на сътрудничество и диалог. Ефективно включване на семейството като 

партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

8.1. Представяне на добри прак-

тики за приобщаване на роди-

телите на ученици от начален 

и прогимназиален етап като 

партньор в обучението от раз-

стояние в електронна среда 

октомври 

2021 г.- 

юни 2022 г. 

 

брой ра-

ботни 

срещи 

1 работна  

среща 

 

На 20.06.2022 г. е проведена онлайн работна среща за представяне на добри 

практики за приобщаване на родителите на ученици от начален и прогимнази-

ален етап като партньор в обучението от разстояние в електронна среда. В сре-

щата взеха участие педагогически специалисти от всички училища на територи-

ята на област Кюстендил. Добри практики са представени от представители на  

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница и на ОУ „Христаки Павлович“, гр. 

Дупница. Чрез презентации са споделени практики и инициативи за приобща-

ване на родителската общност, като партньор в обучението от разстояние в елек-

тронна среда.  

В образователните институции на територията на област Кюстендил педа-

гогическата общност оценява важността и приноса на родителите като партньор 

в пълноценното развитие на учениците в условията на сътрудничество и диалог. 
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8.2. Представяне на добри прак-

тики за участие на родителите 

в обществените съвети и/или 

училищните настоятелства 

към училищата 

октомври 

2021 г.- 

юни 2022 г. 

брой ра-

ботни 

срещи 

1 работна  

среща 

 

На 22.06.2022 г. е проведена онлайн работна среща за споделяне на добри 

практики за участието на родителите в обществените съвети и/или училищните 

настоятелства към училищата. По темата своя опит споделиха ПМГ „Проф. Ема-

нуил Иванов“, гр. Кюстендил и НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил. 

Под формата на презентации са представени различни форми и инициативи 

на взаимодействие на родителите, представители на обществените съвети и на 

училищните настоятелства и училищните общности.  

Добрите практики са предоставени на всички училища на територията на 

област Кюстендил. 

  

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

9.1. 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 

9.1.1. Предоставяне на информация 

за брой на учениците, завърш-

ващи основно образование 

октомври 

2021 г. –  

ноември 

2021 г. 

брой ин-

формации 

1 информа-

ция 

Информацията за броя на учениците, завършващи основно образование през 

учебната 2021/2022 година, е предоставена на 52 институции - 36 училища, об-

ластна администрация, 9 общински администрации, 4 организации на работода-

телите, Дирекция "Бюро по труда" - гр. Дупница и Дирекция "Бюро по труда" - 

гр. Кюстендил.  

  

9.1.2. Предоставяне на местните ор-

гани на национално предста-

вителните организации на ра-

ботодателите в област Кюс-

тендил на списък на учили-

щата, които ще осъществяват 

държавен план-прием по чл. 

142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО 

октомври 

2021 г. –  

ноември 

2021 г. 

брой ин-

формации 

1 информа-

ция 

 

Списъкът на училищата, които осъществяват държавен план-прием по чл. 

142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО в област Кюстендил за учебната 2022/2023 година е пуб-

ликуван на електронната страница на РУО – Кюстендил. Предоставен е с прид-

ружително писмо през месец октомври 2021 г. на местните органи на национално 

представителните организации на работодателите в област 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 2022/2023 година; 

- покана до работодателите за заявяване на обучение по специалности от 

професии и образец на заявка. 

  

9.1.3. Организиране на работна 

среща с директорите на про-

филираните и професионал-

ните гимназии на тема: „Опти-

мизиране на държавния план-

прием по профили и професии 

в съответствие с потребнос-

тите на пазара на труда, инте-

ресите на учениците и възмож-

ностите на училищата” за из-

готвяне на предложението за 

ноември 

2021 г. – де-

кември 

2021 г. 

брой 

срещи 

1 работна 

среща 

 

Във връзка с изготвяне на предложението за държавен-план прием за учеб-

ната 2022/2023 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. 

2. Изпратени писма до национално представени работодателски организации 

във връзка със становища и заявки за обучение по специалности от професии. 

Постъпили са 2 професионални гимназии заявки и писма от работодатели за 

участие в провеждане на обучение чрез работа по специалност „Производство на 

облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството на облекло“. 
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държавен план-прием за учеб-

ната 2022/2023 година 

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 дирекции „Бюро по труда“ са предоставени на 

директорите на училищата. 

5. На 17.12.2021 г. е проведена онлайн работна среща с директори, замест-

ник-директори, учители по професионална подготовка от професионални гимна-

зии и средни училища с професионални паралелки и представители на нацио-

нално представените работодателски организации за област Кюстендил за об-

съждане на проект на предложение за план-прием за учебната 2022/2023 година, 

включително и за възможности за реализиране на прием на паралелки за обуче-

ние чрез работа /дуална система на обучение/. На срещата участниците са запоз-

нати със справката за броя на учениците, завършващи VII през учебната 

2021/2022 година по училища и общини и изпълнението на държавния план - 

прием за учебната 2021/2022 година за област Кюстендил, 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, определените прог-

нозни целеви стойности за преструктуриране на приема в посока на STEM про-

фили и професии, както и за повишаване дела на приетите ученици в професио-

нални гимназии и в паралелки с професионална подготовка, максималният брой 

паралелки в осми клас за област Кюстендил. 

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 2022/2023 година. 

9.1.4. Организиране и провеждане 

на работни срещи с представи-

тели на общински админист-

рации, работодатели и дирек-

тори на училища за изготвяне 

на предложението за държавен 

план-прием за учебната 

2022/2023 година 

ноември 

2021 г. – 

февруари 

2022 г. 

брой 

срещи 

2 работни 

срещи 

 

Проведени са 3 срещи 

Извършени са дейности във връзка с координирането и взаимодействието 

между институциите, които осъществяват професионално образование и обуче-

ние, териториалните органи на изпълнителната власт и регионалните структури 

на представителните организации на работодателите във връзка с планиране и 

осъществяване на държавния план-прием за учебната 2022/2023 година за област 

Кюстендил. 

На 14.01.2022 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 
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учебната 2022/2023 година за община Кюстендил. Обсъдени са предложенията 

на директорите на училищата от община Кюстендил за план-прием за учебната 

2022/2023 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 14.01.2022 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 2022/2023 година за община Дупница. Обсъдени са предложенията на 

директорите на училищата от община Дупница за план-прием за учебната 

2022/2023 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 2022 г. в сградата на общинска администрация Кюстендил е 

проведена работна среща със заместник-кмета "Култура, образование, туризъм, 

младежки дейности и спорт" на община Кюстендил г-н Светослав Василев и ди-

ректора на Дирекция „Култура, образование, младежки дейности, спорт и тури-

зъм“ инж. Нели Петкова. На срещите е обсъдено предложението за държавен 

план-прием на училищата от община Кюстендил и съответствието му с плана за 

развитие на общината 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 паралелки с професионална подготовка, максималният брой пара-

лелки в осми клас за община Кюстендил и броя на паралелките с профил „Чужди 

езици“. 

9.1.5. Представяне за съгласуване на  

обобщеното предложение за 

държавен план-прием за учеб-

ната 2022/2023 година на ко-

мисията по заетост към Облас-

тния съвет за регионално раз-

витие на област с администра-

тивен център Кюстендил  

февруари 

2022 г. 

брой учас-

тия 

1 участие 

 

Предложението на РУО – Кюстендил за държавен план-прием за учебната 

2022/2023 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 

2021/2022 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 

труда“- Кюстендил и Дирекция „Бюро по труда“ - Дупница за търсените профе-

сии на пазара на труда, подадените заявки за обучение по специалности от про-

фесии за нуждите на пазара на труда от отделни работодатели и регионални 

звена за област Кюстендил на национално представени работодателски органи-

зации и Правила за планиране, утвърждаване и реализиране на държавния план-

прием в VIII клас и на допълнителния държавен план-прием в XI клас в неспе-
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циализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обедине-

ните училища, 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 паралелки с професионална 

подготовка и максималният брой паралелки за прием в осми клас за област Кюс-

тендил. 

Предложенията за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година на ди-

ректорите на училищата от общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бо-

бов дол и Кочериново са представени в РУО – Кюстендил съгласувани от кмето-

вете на общините. 

Предложенията за държавен план-прием за учебната 2022/2023 година на ди-

ректорите на професионалните гимназии за прием по професии и специалности 

съответстват на търсенето според предоставената писмена информация от ди-

рекции „Бюро по труда“ – Кюстендил и „Бюро по труда“ – Дупница за необхо-

димите специалисти със средно образование, от които има трайна потребност в 

Област Кюстендил и писмените заявки на работодатели за обучение по специал-

ности от професии.  

При изготвянето на предложението за държавен план – прием за учебната 

2022/2023 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 2022/2023 година е съобразен с потребността от кадри по плани-

раните  професии за област Кюстендил. 

Всички училища на територията на област Кюстендил, направили предложе-

ние за държавен план-прием за учебната 2022/2023  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 11.02.2022 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 2022/2023 година без против и въздържали се. 

Предложението на Регионално управление на образованието – Кюстендил за 

държавен план-прием за учебната 2022/2023 година включва 38 паралелки в про-

фесионални гимназии, профилирани гимназии и средни училища, както следва: 

- 25 паралелки за професионално образование, в т.ч. 23 паралелки в дневна 

форма на обучение и 2 паралелки в дуална система на обучение; 

- 13 профилирани паралелки в дневна форма на обучение: 
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Съотношението в предложения план-прием за област Кюстендил на профи-

лирани към професионални паралелки е 34,2% към 65,8% в полза на паралелките  

за професионално образование. 

От планираните 25 паралелки за професионално образование, 23 са в дневна 

форма на обучение и 2 паралелки обучение чрез работа /дуална система на обу-

чение/. Делът на паралелките обучение чрез работа е 8% от общия брой пара-

лелки за професионално образование. За учебната 2021/2022 година предложе-

ните и реализирани паралелки за обучение чрез работа са 4 или 16,7% от пара-

лелките за професионално образование. За учебната 2020/2021 година предло-

жените и реализирани паралелки за обучение чрез работа са 5 или 22% от пара-

лелките за професионално образование.   

От планираните 25 паралелки за професионално образование: 5 паралелки за 

придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия – 

20% и 20 паралелки – 80% за придобиване на трета степен на професионална 

квалификация по професия. 

От планираните 25 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 – 11 паралелки по 9 специалности от професии. 

   От предложените 13 профилирани паралелки 7 паралелки са в STEM направ-

ленията /53,8%/. 

От предложените 25 паралелки за професионално образование 15 паралелки 

са STEM и технически професии /60%/. 

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 2022/2023 година 

  

Постигнати целеви 

стойности при плани-

ране на ДПП за учеб-

ната  

2022/2023  

година 

Целева стойност  % 

места професио-

нална подготовка –  

целеви  2022/2023  

63,65% 
от общия брой ученици в 

професионални пара-

лелки в областта 

65,79% 
от общия брой ученици 

в професионални пара-

лелки в областта 
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Целева стойност  % 

места STEM   це-

леви  2022/2023  

57,13%  
от общия брой ученици в 

профилирани и професи-

онални паралелки в об-

ластта 

57,89% 
от общия брой ученици 

в профилирани и про-

фесионални паралелки 

в областта 

Максимален брой 

паралелки в VIII 

клас 

38 38 

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 2022/2023 година е публикуван на електронната 

страница на РУО – Кюстендил за обществено обсъждане.  

В хода на съгласуването и общественото обсъждане няма постъпили пред-

ложения за промени в предложението за държавен план-прием за учебната 

2022/2023 година за област Кюстендил. 

Държавен план-прием за учебната 2022/2023 година в осми клас в общинс-

ките профилирани и професионални гимназии, в държавните професионални 

гимназии, в паралелките с профилирана и професионална подготовка в общинс-

ките средни училища и в пети клас в Природоматематическа гимназия „Проф. 

Емануил Иванов“, гр. Кюстендил е утвърден със Заповед № РД06-142/29.04.2022 

г. на началника на РУО – Кюстендил. 

9.1.6. Организиране и провеждане 

на работна среща с директо-

рите на училища във връзка с 

дейностите за реализиране на 

държавния план-прием за 

учебната 2022/2023 година 

април 2022 

г. – май 

2022 г. 

брой 

срещи 

1 среща Проведени 3 работни срещи 

На 31.05.2022 г. е проведена онлайн работна среща във връзка с предстоя-

щите дейностите за реализиране на държавния план-прием за учебната 

2022/2023 година. На срещата присъстваха всички директори на образователни 

институции осъществяващи дейности по реализиране на държавния план-прием 

за учебната 2022/2023 година. 

На 01.07.2022 г. са проведени две срещи с екипите от педагогически специа-

листи ангажирани с дейностите по приемана на заявления за участие на ученици 

в държавен план-прием в VIII клас в неспециализираните училища на територи-

ята на област Кюстендил за учебната 2022/2023 година. Направени са регистра-

ции на членовете на екипите и демонстрация за работа с ЕИСИП. 

На 11.07.2022 г. е проведена работна среща с директорите на училищата осъ-

ществяващи държавен план-прием в VIII клас. На директорите е представена 

системата ЕИСИП в частта за прием. Обърнато е внимание за важността при 

спазване на сроковете при работа с ЕИСИП. 

  

9.1.7. Организиране на дейностите 

по приемане на ученици в нес-

пециализираните училища 

съгласно за-

повед и гра-

фик на 

брой пара-

лелки 

брой реализи-

рани пара-

лелки в VIII  

Създадена организация за представяне на специалностите и профилите, по 

които ще се осъществява държавен план-прием през учебната 2022/2023 година 

на родителски срещи с учениците и родителите на учениците в VII клас с цел 
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след основно образование съг-

ласно Наредба № 10 от 

01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното об-

разование 

МОН и 

РУО 

клас за учеб-

ната 

2022/2023 го-

дина 

осигуряване на информиран избор  на  учениците в VII клас, обучавани през 

учебната 2021/2022 година и техните родители.   

 

9.1.8. Провеждане на „Училищни 

панорами и панорама на про-

фесионалното образование“ за 

училищата от област Кюстен-

дил 

април 2022 

г. – юни 

2022 г. 

брой па-

норами 

3 панорами 

 

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 

2022/2023 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 област Кюстендил, включени в държавния план 

– прием за учебната 2022/2023 година, осигуряване на информиран избор и ка-

риерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на 

област Кюстендил и повишаване на интереса към професионалното образование 

и обучение са проведени следните събития: 

- на 21 юни 2022 година пред Читалище „Братство“, гр. Кюстендил е прове-

ден Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионалното об-

разование“ с участието на училищата от община Кюстендил, осъществяващи 

прием на ученици след основно образование и седмокласници от основните учи-

лища.  

- на 23 юни 2022 година на площада пред ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница е 

проведен Общински форум „Училищна панорама и панорама на професионал-

ното образование“ с участието на училищата от община Дупница, осъществя-

ващи прием на ученици след основно образование и седмокласници от основ-

ните училища. Събитието е отразено в местни и регионални медии; 

- на 22 юни 2022 година пред сградата на Общинска администрация Бобов 

дол е проведен Общински форум „Училищна панорама и панорама на професи-

оналното образование“ с участието на училищата от община Бобов дол, осъщес-

твяващи прием на ученици след основно образование и седмокласници от основ-

ните училища; 

- на 17 юни 2022 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 и седмокласници. 

 

  

9.1.9. Организиране на приема след 

VII клас на ученици по доку-

менти с хронични заболява-

ния, с физически и сензорни 

април 2022 

г. -  юли 

2022 г. 

 

брой уче-

ници 

 

брой уче-

ници, според 

подадените 

заявления 

 

33 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 
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увреждания, от домове за отг-

леждане и възпитание на деца, 

лишени от родителска грижа, 

от центровете за настаняване 

от семеен тип и учениците, 

настанени в приемни семейс-

тва за учебната 2022/2023 г. по 

документи 

семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за учебната 2022/2023 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 30 ученици: 5 ученици 

съгласно чл. 95, ал. 1 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите 

в училищното образование, 3 ученици съгласно чл. 95, ал. 2 от Наредба 

№10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и 22 

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 3 ученици със за-

болявания, които не са включени в списъка по чл. 97 от Наредба № 10/01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование.  

Изготвени са 2 броя протоколи за насочване на ученици по образец. Изгот-

вени уведомителни писма до директорите на училищата, в които са насочени 

учениците и до родителите на насочените ученици. 

9.2. Развитие на професионалното образование и обучение 

9.2.1. Анализ на училищната мрежа 

от училища, осъществяващи 

обучение по професии 

февруари 

2022 г. – 

юни 2022 г. 

брой  

изготвени 

анализи 

1 анализ Изготвен е анализ на училищната мрежа от професионални гимназии и учи-

лища с професионални паралелки в област Кюстендил. 

През учебната 2021/2022 година на територията на област Кюстендил се осъ-

ществява професионално образование в 10 професионални гимназии, 2 профи-

лирани гимназии, 1 средно училище и 1 спортно училище. 

Изучаваните професии и специалности в училищата в област Кюстендил съ-

ответстват на приоритетите и целите в Областната стратегия за регионално раз-

витие и общинските планове за развитие. 

Анализът на училищната мрежа показва, че за три професионални гимназии 

от област Кюстендил съществува риск поради ниския брой на обучаваните уче-

ници в следните професионални гимназии: Професионална гимназия, гр. Бобов 

дол – 71 ученици; Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент 

Охридски", гр. Кюстендил – 69 ученици; Професионална техническа гимназия 

„Джон Атанасов“, гр. Кюстендил – 91 ученици. 

Община БОБОВ ДОЛ:  

1.Професионална гимназия, гр. Бобов дол – държавно училище 

През учебната 2021/2022 година в Професионална гимназия, гр. Бобов дол се 

обучават 71 ученици в дневна форма на обучение в 4 паралелки /12 ученици в 

VIII клас, 26 ученици в IX клас, 15 ученици в X клас, 18 ученици в ХI клас/. В 

Професионална гимназия – Бобов дол през последните четири учебни години  
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утвърдения прием е реализиран. За учебната 2022/2023 година е предложен дър-

жавен план-прием от 1 паралелка по професия 522010 Електротехник, специал-

ност 5220101 Електрически машини и апарати. Специалността е с очакван не-

достиг от специалисти на пазара на труда съгласно Постановление № 13 на МС 

от 13.102022 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държа-

вата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран 

Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда, за учебната 2022/2023 година. При реализиране 

на приема прогнозния брой ученици в дневна форма на обучение, които ще се 

обучават в училището през учебната 2022/2023 година, е 97 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 завършено основно образование осъществява и Средно училище „Христо 

Ботев“, гр. Бобов дол в профилирани паралелки. 

Община КЮСТЕНДИЛ:  

 1. Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски", 

гр. Кюстендил – общинско училище  

През учебната 2021/2022 година в Професионална гимназия по селско сто-

панство "Св. Климент Охридски", гр. Кюстендил се обучават 69 ученици в 4 па-

ралелки, от които 49 ученици в дневна форма на обучение в 3 паралелки /25 в 

VIII клас, 15 ученици в X клас, 9 в XI клас/ и 20 ученици в IX клас в дуална 

система на обучение. В Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Кли-

мент Охридски", гр. Кюстендил не е реализиран утвърдения прием от 1 пара-

лелка в дневна форма на обучение, прием след основно образование по професия 

621060 Фермер, специалност  6210601 Земеделец през учебната 2017/2018 го-

дина. За учебната 2018/2019 година и за учебната 2019/2020 година гимназията 

реализира утвърдения прием от 1 паралелка в дневна форма на обучение по про-

фесия 621140 Агроеколог, специалност 6211401 Агроекология /0.5 паралелка/ и 

по професия 621010 Техник-растениевъд, специалност 6210103 Трайни насаж-

дения. За учебната 2020/2021 година гимназията реализира утвърдения прием от 

1 паралелка в в дуална система на обучение  по професия 621010 Техник-расте-

ниевъд, специалност 6210103 Трайни насаждения. За учебната 2021/2022 година 

гимназията реализира утвърдения прием от 1 паралелка по професия 621010 Тех-

ник-растениевъд, специалност 6210103 Трайни насаждения. Специалност 

6210103 Трайни насаждения от професия 621010 Техник-растениевъд е защи-

тена съгласно Постановление № 111 на МС от 25.06.2018 г. за приемане на Спи-

сък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за 

определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за изд-

ръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности 
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от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг 

от специалисти на пазара на труда и Постановление № 352 на МС от 31.12.2018 

г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специал-

ности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти 

на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година. Специалност 6210103 Трайни 

насаждения от професия 621010 Техник-растениевъд е с очакван недостиг от 

специалисти 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 2021/2022 година и на актуализиран Спи-

сък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от спе-

циалисти на пазара на труда, за учебната 2021/2022 година. 

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 2022/2023 година е предложен държавен план-прием от 1 пара-

лелка в дневна форма на обучение  по професия 621010 Техник-растениевъд, 

специалност 6210103 Трайни насаждения. Специалност 6210103 Трайни насаж-

дения от професия 621010 Техник-растениевъд е с очакван недостиг на пазара на 

труда съгласно  Постановление № 13 на МС от 13.10.2022 г. за приемане на ак-

туализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за 

учебната 2022/2023 година и на актуализиран Списък със специалности от про-

фесии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, 

за учебната 2022/2023 година. 

При реализиране на приема прогнозния брой ученици в дневна форма на обу-

чение 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 97 ученици.  

2. Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил – 

държавно училище 

През учебната 2021/2022 година в Професионална техническа гимназия 

„Джон Атанасов“, гр. Кюстендил се обучават 91 ученици в 5 паралелки в дневна 

форма на обучение /11 в VIII клас, 25 в IX клас, 18 в X клас, 20 в XI клас, 17 в 

XII клас/. Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил 

през последните 4учебни години реализира утвърдения държавен прием, както 

следва:  
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- 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 паралелка 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, реализиран 

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 обучение/ 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 Електро-

монтьор, специалност 5220204 Електрообзавеждане на производството. Специ-

алност 5220204 Електрообзавеждане на производството от професия 522020 

Електромонтьор е специалност с очакван недостиг от специалисти на пазара 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 

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 про-

фесия 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; 
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- за учебната 2021/2022 година е предложен държавен план-прием от 1 пара-

лелка по професия 522020 Електромонтьор, специалност 5220204 Електрообза-

веждане на производството. Специалност 5220204 Електрообзавеждане на про-

изводството от професия 522020 Електромонтьор е специалност с очакван не-

достиг от специалисти на пазара на труда съгласно Постановление № 13 на МС 

от 21.01.2021 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държа-

вата 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 2022/2023 година е предложен държавен план-прием от 1 пара-

лелка по професия 522020 Електромонтьор, специалност 5220204 Електрообза-

веждане на производството. Специалност 5220204 Електрообзавеждане на про-

изводството от професия 522020 Електромонтьор е с специалност с очакван не-

достиг от специалисти на пазара на труда съгласно Постановление № 13 на МС 

от 10.02.2022 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държа-

вата специалности от професии за учебната 2022/2023 година и на актуализиран 

Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда, за учебната 2022/2023 година. 

При реализиране на приема прогнозния брой ученици в дневна форма на обу-

чение, които ще се обучават в Професионална техническа гимназия „Джон Ата-

насов“, гр. Кюстендил през учебната 2022/2023 година е 100 ученици. 

Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил е 

единственото училище на територията на община Кюстендил, което осъщест-

вява обучение по професии от област на образование „Техника“ и при евенту-

ално преобразуване чрез сливане с друга професионална гимназия в гр. Кюстен-

дил има вероятност приемът по професиите от професионалните направления, 

по които обучава Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, гр. 

Кюстендил, да не се осъществява. 

9.2.2. Популяризиране на професи-

ите по професионални направ-

ления на територията на об-

ластта чрез организиране на 

подходящи инициативи /Дни 

на отворените врати - по про-

фесионални гимназии, Ден на 

професиите и др./ 

ноември 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

13 училища 

 

Създадена организация за провеждане по график на Ден на отворените врати 

в професионалните гимназии с цел популяризиране на професиите по професи-

онални направления в професионалните гимназии на територията на община Бо-

бов дол, община Дупница, община Дупница и в СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева 

баня. На директорите на училища, обучаващи ученици в прогимназиален етап е 

възложено с писмо на началника на РУО – Кюстендил да запознаят учениците 

от 7. клас от повереното им училище и техните родители с графика провеждане 

на инициативата по училища. 

  

9.2.3. Оказване методическа помощ 

на директори при изготвяне на 

предложенията на училища за 

октомври 

2021 г. –

януари  

2022 г.  

брой учи-

лища 

 

11 училища Оказана  методическа подкрепа при изготвяне на предложенията на училища 

за държавен план-прием по професии във връзка с типови учебни планове, усло-

вия за осъществяване на обучението и осигуреността с учители. 
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държавен план-прием по про-

фесии.  

9.4 Организиране, координиране и контрол на дейностите по провеждане на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

9.4.1. Организиране и провеждане 

на работна среща с директо-

рите на училища относно из-

пълнение на заповеди на ми-

нистъра на образованието и 

науката за провеждане на НВО 

в IV, VII и Х клас и на ДЗИ  

април 2022 

г. – юни 

2022 г. 

брой ра-

ботни 

срещи 

2 работни 

срещи 

С директорите на образователните институции, участващи в организирането 

и провеждането на националното външно и ДЗИ през учебната 2021/2022 година 

са проведени: 

- 1 работна среща във връзка с провеждането и организирането на НВО в 

края на  ІV клас; 

- 2 работни срещи във връзка с организиране и провеждане на НВО в края 

на VII клас; 

- 2 работни срещи във връзка с организиране и провеждане на НВО в края 

на Х клас; 

- 2 работни срещи във връзка с организацията на ДЗИ. 

На работните срещи са обсъдени задълженията на отделните участници във 

връзка със спазване на Правилата за информационна сигурност и инструктажите, 

утвърдени със заповеди  на министъра на образованието и науката. 

  

9.4.2. Организиране, координиране 

и контрол на дейностите по 

провеждане на НВО в IV клас  

учебна 

2021/2022 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

23 училища, 

4 проверени 

училища 

Дейностите по организация и провеждане на НВО в IV клас за учебната 

2021/2022 година са реализирани в 23 училища. Изпълнени са следните дей-

ности:  

- определен е състава на Регионалната комисия за организиране и провеж-

дане на НВО в IV клас;  

- изпълнени са дейностите в платформата https://admin.infopriem.mon.bg/, 

съгласно утвърдения график; 

- проверени са данните за учениците, разпределението по зали, разпределе-

нието на квесторите и е извършена проверка на декларациите; 

- изготвени са: заповед със задълженията на директорите при организиране 

и провеждане на НВО в IV клас, заповед за проверка на експертите от РУО и 

образец на констативен протокол;  

- осъществен е контрол от РУО на провеждането на НВО в IV клас в деня на 

изпитите;  

- определен са оценителски център и комисия за проверка и оценка на пис-

мените работи на учениците;  

- проверени са писмените работи на учениците по БЕЛ и математика;  

- изготвен е график за запознаване на родители и ученици с резултатите от 

писмените работи. 

От общо 859 ученици, допуснати до изпит по БЕЛ в края на IV клас, са се 

явили 791 ученици. От допуснатите, изпит не са положили 68 ученици, което е 

8% от общия брой на допуснатите.  
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От общо 859 ученици, допуснати до изпит по математика в края на IV клас, 

са се явили 781 ученици. От допуснатите, изпит не са положили 78 ученици, ко-

ето е 9% от общия брой на допуснатите 

В дните на провеждане на НВО в IV клас експертите от РУО – Кюстендил са 

осъществили текущи проверки в 7 училища, както следва: 

 На 26.05.2022 г. на НВО по български език и литература – 4 проверки в след-

ните училища:  

- СУ "Хр. Ботев", гр. Кочериново 

- VІ ОУ "Св. П. Хилендарски", гр. Кюстендил 

- ОУ "Хр. Ботев", с. Невестино 

- НУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Раждавица 

 На 27.05.2022 г. на НВО по математика – 3 текущи проверки в следните учи-

лища: 

- СУ "Хр. Ботев", гр. Сапарева баня 

- ОУ "Христо Ботев", с. Самораново 

- ОУ "Проф. Марин Дринов", гр. Кюстендил 

Проверени са: 

1. Задължителната документация на училищата, касаеща организацията на 

НВО в IV клас. 

2. Дейности, осъществявани от директора на съответното училище и училищ-

ната комисия за организиране и провеждане на НВО в IV клас.  

3. Наблюдение на процеса на НВО в деня на съответната проверка. 

При реализираните проверки не са установени нарушения от страна на ди-

ректорите и училищните комисии при организацията и провеждането на НВО в 

IV клас  

Изготвени са констативни протоколи и доклади до началника на РУО – Кюс-

тендил. 

Анализ на резултатите от НВО в IV клас през учебната 2021/2022 година. 

Изготвена е презентация за резултатите на учениците от четвърти клас по 

български език и литература и по математика на НВО през учебната 2021/2022 

година.  

Средният резултат за областта по БЕЛ е 67,64 точки и е по-нисък с 2,82 точки 

сравнен със средния резултат по предмета на национално ниво – 70,46 точки  

По математика за областта средният резултат е 49,68 точки, а на национално 

ниво е 57,33 точки. Резултатът по математика за областта е по-нисък от средния 

на национално ниво с 7,65 точки.  

В сравнение с 2021 г. в средните стойности по двата предмета се наблюдава 

лек спад. Влияние върху резултатите оказа по-дългият период на онлайн обуче-
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ние заради пандемията от COVID-19 – за този випуск това бяха три поредни го-

дини, макар че бяха положени максимални усилия през тази учебна година уче-

ниците от началните класове да учат колкото е възможно по-дълго присъствено. 

С най-висок резултат по български език и литература в областта са: ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново – 80,56 точки, ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дуп-

ница – 77,76 точки и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Бобошево – 77,5 точки, а с 

най-висок резултат по математика са: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново 

– 64,75 точки, НУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил – 63,9 точки и СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница – 59,09 точки 

Основавайки се на изводите на национално ниво могат аналогично да се нап-

равят изводи и за резултатите на четвъртокласниците на регионалното ниво. 

Върху резултатите се отразяват и някои промени в самите тестове за нацио-

налното външно оценяване - с всяка следваща година те изискват все повече мис-

лене, съобразителност, справяне с практически ситуации, умение за пренос на 

наученото в нов контекст. Това предполага повече усилия и постоянство при ус-

вояването на материала. 

По български език се забелязва обедняване на речника на децата. Все повече 

са думите, чието значение голяма част от учениците не знаят. Немалко ученици 

не разпознават значението на думи като „високомерен“, „надменен“, „стесните-

лен“ „срамежлив“, „горделив“. В езиково отношение най-голямо предизвикател-

ство остава правописът на степенувани прилагателни имена и на съгласни пред 

беззвучни в средата на думата. 

Резултатите от изпитите доказват за пореден път, че по математика учени-

ците се справят най-трудно с геометрията, пространственото мислене и практи-

ческо прилагане на наученото в реални ситуации. Голяма част от учениците не 

са решили подусловие „в“ на последната текстова задача в теста.  

Текстовите задачи и нестандартните задачи остават бариера за голям дял от 

учениците. Четвъртокласниците, които могат и които не могат да извличат ин-

формация от схема, са почти еднакъв дял. Това изискване на ДОС за ООП остава 

предизвикателство за българския учител. 

9.4.3. Организиране, координиране 

и контрол на дейностите по 

провеждане на НВО в VII клас  

учебна 

2021/2022 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

23 училища, 

3 проверени 

училища 

Дейностите по организация и провеждане на НВО в края на VII клас за учеб-

ната 2021/2022 година са реализирани в 23 училища. Изпълнени са следните дей-

ности:  

- определен е състава на Регионалната комисия за организиране и провеж-

дане на НВО в края на VII клас;  

- работа в платформата https://admin.infopriem.mon.bg/съгласно утвърдения 

със заповед на министъра на образованието график; 

- проверка на данните за учениците, разпределение по зали, разпределение 

на квестори, консултанти и учители по БЕЛ за четене на текст; 

  



34 
 

- осъществен е контрол от РУО на провеждането на НВО в края на VII клас 

в деня на изпитите;  

- определен е оценителски център; 

- определени са комисии за проверка и оценка на писмените работи на уче-

ниците;  

- проверка на писмените работи по БЕЛ и математика;  

- изготвяне на график за запознаване на родители и ученици с резултатите от 

писмените работи. 

От общо 927 ученици, допуснати до изпит по БЕЛ в края на VII клас, са се 

явили 880 ученици. От допуснатите, изпит не са положили 47 ученици, което е 

5% от общия брой на допуснатите.  

От общо 927 ученици, допуснати до изпит по математика в края на VII клас, 

са се явили 865 ученици. От допуснатите, изпит не са положили 62 ученици, ко-

ето е 7% от общия брой на допуснатите. 

Заявления за полагане на изпит по чужд език – английски език са подали 6 

ученици от 2 училища 

В дните на провеждане на НВО в края на VII клас експертите от РУО – Кюс-

тендил са осъществили текущи проверки в 6 училища, както следва: 

 На 14.06.2022 г. на НВО по български език и литература – 3 проверки в след-

ните училища:  

- Спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил; 

- ОУ „Св. Климент Охридски “, гр. Дупница; 

- ОУ „Св. Климент Охридски “, с. Трекляно; 

На 16.06.2022 г. на НВО по математика – 3 проверки в следните училища: 

- СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня; 

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

- ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Яхиново; 

Проверките обхващат следните дейности/задачи: 

1. Задължителна документация на училището, касаеща организацията 

НВО в края на 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 реализираните проверки не са установени нарушения от страна на ди-

ректорите и училищните комисии при организацията и провеждането на НВО в 

края на VII клас. 

Изготвени са констативни протоколи и доклади до началника на РУО – Кюс-

тендил. 

Анализ на резултатите от НВО в края на VII клас през учебната 2021/2022 

година. 
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Средният резултат за областта по БЕЛ е 49,76 точки и е по-нисък с 3,87 точки 

сравнен със средния резултат по предмета на национално ниво – 53,63 точки  

По математика за областта средният резултат е 28,23 точки, а на национално 

ниво е 35,32 точки. Резултатът по математика за областта е по-нисък от средния 

на национално ниво с 7,09 точки.  

В сравнение с учебната 2020/2021 година при тазгодишните средни стой-

ности по двата предмета се наблюдава лек спад / при БЕЛ с 1 точка, а при мате-

матиката с 3,10. Влияние върху резултатите оказва по-дългият период на онлайн 

обучение заради пандемията от COVID-19 – за този випуск това са три поредни 

години. 

С най-висок резултат по български език и литература в областта са: ПМГ 

„Проф. „Емануил Иванов, гр. Кюстендил – 72,91 точки, следвани от учениците 

от  ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница – 67,28 точки и ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, гр. Бобошево – 60,25 точки. С най-нисък резултат по БЕЛ в областта 

е ОУ „Христо Ботев“, с. Невестино.  
Най-високият индивидуален резултат на изпита по БЕЛ е 95 точки, постигнат 

от  2 ученици – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил и ОУ „Евлоги 

Георгиев“, гр. Дупница. 

С резултат нула точки на НВО по БЕЛ са 4 ученици. 

С най-висок резултат по математика в областта са: ПМГ „Проф. „Емануил 

Иванов, гр. Кюстендил – 62,54 точки, следвани от учениците от ОУ „Св. Св. Ки-

рил и Методий“, гр. Бобошево – 46,38 точки и ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дуп-

ница – 40,37 точки. С най-нисък резултат по БЕЛ в областта е ОУ „Христаки 

Павлович“, гр. Дупница.  

Най-високият индивидуален резултат на изпита по БЕЛ е 97,25 точки, пос-

тигнат от  1 ученик от  ПМГ „Проф. „Емануил Иванов, гр. Кюстендил. 

С резултат нула точки на НВО по математика са 4 ученици. 

9.4.4. Организиране, координиране 

и контрол на дейностите по 

провеждане на НВО в Х клас  

учебна 

2021/2022 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

19 училища, 

2 проверени 

училища 

През учебната 2021/2022 година НВО в края на X клас е проведено в 19 учи-

лища в област Кюстендил по БЕЛ и математика, в 1 училище по информационни 

технологии за измерване на дигитални компетентности (ИТИДК) и в 4 училища 

по чужд език – английски език. 

На регионално ниво е осъществена цялостната организация и координиране 

на дейностите между училищата и РУО – Кюстендил чрез изготвяне на писма, 

заповеди, доклади, справки, въвеждане на информация в ЕИСИП и др. 

С писмо на РУО – Кюстендил училищата са запознати със Заповед №РД09-

5107/23.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвър-

дени Правилата за информационна сигурност и инструктажите на учениците и 

служебните лица при организацията, провеждането и оценяването на Нацио-

нално външно оценяване в края на X клас през учебната 2021/2022 година.  
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Директорите на всички училища и съответните служебни лица са подали 

Декларация по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резул-

татите от обучението на учениците. 

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-

1805/31.08.2021 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 2021/2022 година и заповед №РД09-5107/23.12.2021 

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 2021/2022 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 инфор-

мация в ЕИСИП във връзка с разпределението на  залите, служебните лица и 

учениците, провеждането на изпитите и изготвянето на необходимите справки. 

От общо 858 ученици, допуснати до изпит по БЕЛ в края на X клас, са се 

явили 821 ученици. От допуснатите, изпит не са положили 37 ученици, което е 

4,3% 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 – 44,4%, след-

вани от СУ ,,Христо Ботев“, гр. Бобов дол – 21,4% и ПГХВХТ, гр. Дупница – 

8,7%.  

Средният процент от максималния брой точки по БЕЛ в X клас за област 

Кюстендил е 39,04 при среден процент за страната 43,16. 

Най-висок резултат на изпита по БЕЛ са постигнали учениците от Езикова 

гимназия ,,Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил – 57,6 %, следвани от учениците от 

Природоматематическа гимназия ,,Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил – 

56,19 % и учениците от Профилирана гимназия ,,Христо Ботев“, гр. Дупница – 

52,88 % от максималния брой точки. 

Най-нисък е резултатът в ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюс-

тендил – 11,95 % от максималния брой точки. 
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Най-високият индивидуален резултат на изпита по БЕЛ е 94% от максимал-

ния брой точки по предмета, постигнат от ученик от ЕГ ,,Д-р Петър Берон“, гр. 

Кюстендил. 

С резултат нула точки са 3 ученици. 

До полагане на изпит по математика в края на X клас са допуснати 858 уче-

ници. От тях изпит са положили 804 ученици. От допуснатите изпит не са поло-

жили 54 ученици, което е 6,3% от броя на допуснатите. 

Най-голям е броят на неявилите се ученици на изпита по математика в края 

на X клас в ПГЛП ,,Владимир Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил – 58,3%, 

следвани от Спортно училище ,,Васил Левски“, гр. Кюстендил – 16% и ПГ по 

транспорт, гр. Дупница – 13,3%.  

Средният резултат по математика в X клас за област Кюстендил е 30,02% от 

максималния брой точки по предмета при среден процент от максималния брой 

точки за страната 34,72. 

Най-висок резултат на изпита по математика са постигнали учениците от 

ПМГ ,,Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил – 55,15 %, следвани от учениците 

от Езикова гимназия ,,Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил – 39,6% и Профилирана 

гимназия ,,Христо Ботев“, гр. Дупница – 37,09 % от максималния брой точки. 

Най-нисък е резултатът в ПГИМ ,,Йордан Захариев“, гр. Кюстендил – 15,3 % 

от максималния брой точки. 

На изпита по математика 4 ученици са постигнали резултат 100% от макси-

малния брой точки: 2 от ПМГ ,,Проф. Емануил Иванов, гр. Кюстендил, 1 от ЕГ 

,,Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил и 1 от Профилирана гимназия ,,Христо Бо-

тев“, гр. Дупница.  

С резултат нула точки по математика са 3 ученици. 

Заявления за полагане на изпит по ИТИДК са подадени от 12 ученици. От 

подалите заявления изпит са положи 11 ученици. 

Средният резултат от изпита по ИТИДК на регионално ниво е 63,82% от мак-

сималния брой точки, при среден резултат за страната 55,64%. 

Заявления за полагане на изпит по чужд език – английски език са подали 57 

ученици от 4 училища, от които: 8 ученици от 2 училища за ниво А2 и 49 ученици 

от 2 училища  за ниво В1. 

Средният процент от максималния брой точки на учениците от региона, по-

ложили изпита на ниво А2 е 83,63, при среден резултат за страната – 77,98.  

Средният процент от максималния брой точки на учениците, положили из-

пита на ниво В1 е 80,73, при среден резултат за страната – 80,72. 

Осъществен е текущ контрол на място в училище по провеждане на нацио-

налното външно оценяване по български език и литература в 3 училища, по ма-

тематика в 2 училища и по чужд език в 2 училища. 

Проверени са: 
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1. Задължителната документация на училищата, касаеща организацията на 

НВО в X клас. 

2. Дейности, осъществявани от директора на съответното училище и учи-

лищната 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. 

Във връзка с организацията по провеждане на НВО в края на X клас серио-

зен проблем се оказа недостигът на квестори от училищата, поради едновре-

менното провеждане на НВО за учениците в VII и в X клас. 

9.4.5. Организиране, координиране 

и контрол на дейностите по 

провеждане на ДЗИ 

учебна 

2021/2022 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

17 училища, 

5 проверени 

училища 

Дейностите по организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити 

през учебната 2021-2022 година са извършени съгласно График на дейностите за 

организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и 

държавните изпити за придобиване на професионална квалификация през учеб-

ната 2021/2022 година, утвърден със Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. на ми-

нистъра на образованието и науката и Правила за информационна сигурност при 

организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити 

през учебната 2021/2022 година, утвърдени със Заповед № РД09-2115/31.01.2022 

г., изменени със Заповед № РД09-3006/29.04.2022 г. на министъра на образова-

нието и науката. 

Съгласно сроковете, определени в График на дейностите за организацията, 

провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити и държавните из-

пити за придобиване на професионална квалификация през учебната 2021/2022 

година са извършени следните дейности: 

- определен е състава и задълженията на регионалните комисии за орга-

низиране и провеждане на ДЗИ; 

- проверени са въведените в платформата https://admin.infopriem.mon.bg/  

от училищата предложения за оценители, за квестори, за учители кон-

султанти и за учители по чужд език за четене на текст, както и изпрате-

ните им в РУО декларации; 

- определено е и е извършено контролно сверяване на разпределението по 

учебни предмети, вид подготовка и нива за чужд език по сгради, зали и 

брой места за провеждане на ДЗИ; 

- утвърден е списък със сградите, залите и броя на местата в залите за 

провеждане на ДЗИ; 

- утвърден е списък с разпределените по училища квестори и учители 

консултанти за провеждане на ДЗИ; 

- утвърден е списък с учители по чужд език за четене на текст на ДЗИ; 

- изпратени са в МОН обобщените предложения за оценители на ДЗИ, 

както и на техните декларации; 
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- определен е център за оценяване на ДЗИ и е изпратена информация в 

МОН. 

Контрол по организирането и провеждането на ДЗИ, сесия май-юни на учеб-

ната 2021/2022 година е осъществен в: 

- На 18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ /ООП/: 

1. ПГИМ „Йордан Захариев", гр. Кюстендил  

2. Профилирана гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница  

3. ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил  

4. СУ “Васил Левски“, гр. Кюстендил  

5. ПГЛП „Вл. Димитров – Майстора“, гр. Кюстендил  

- На 20.05.2022 г. – Втори ДЗИ: 

1. ПГОСУ – Дупница (ДИППК) 

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

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

4. ПГТ „Никола Й. Вапцаров", гр. Кюстендил 

5. ПГХВХТ – Дупница 

- На 26.05.2022 г. – СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

- На 27.05.2022 г. – СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

- На 25.08.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ /ООП/: 

1. ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил 

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

- На 26.08.2022 г. – втори ДЗИ: 

1. ПГОСУ – Дупница 

2. ПГТ „Никола Й. Вапцаров", гр. Кюстендил. 

Проверена е дейността на директора на училището, на училищната зрелостна 

комисия и на комисията за провеждане на държавните зрелостни изпити в учи-

лището по организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити, спаз-

ване на Правилата за информационна сигурност при организацията, провежда-

нето и оценяването на държавните зрелостни изпити, утвърдени със Заповед № 

РД09-2115/31.01.2022 г. и изменени със Заповед № РД09-3006/29.04.2022 г. на 

министъра на образованието и науката. 

Във всички дни на провеждане на ДЗИ е осъществено видеонаблюдение чрез 

локалния мониторингов център в РУО – Кюстендил.  

По време на изпитите не са установени нарушения. 

10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

10.1. Национална програма „Учени-

чески олимпиади и състеза-

ния“, одобрена с РМС № 188 

от 5 март 2021 г., Модул  „Оси-

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

брой про-

екти, 

11 проекта от 

6 училища, 

14 групи от 6 

училища 

В изпълнение на дейностите по Национална програма „Ученически олимпи-

ади и състезания“, приета с РМС № 188 от 05 март 2021 година, Модул „Осигу-

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

ади“ са осъществени следните дейности: 

  



40 
 

гуряване на обучение на та-

лантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

  
 

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой 

сформи-

рани 

групи  

- 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; 

- извършен е мониторинг на изпълнението на дейностите на 14 групи в 6 учи-

лища от експертите в РУО, определени със заповед на началника на РУО; 

- осигурено е обучение на 115 талантливи ученици за участие в ученическите 

олимпиади; 12 ученици са участвали в националните кръгове на ученическите 

олимпиади през 2022 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 7 училища, които могат да бъдат бенефициенти, за 

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

рена с РМС № 302 от 13 май 2022 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  проектни предложения от 7 училища. 

10.2. Национална програма „Осигу-

ряване на съвременна образо-

вателна среда“ 

Модул „Подобряване на усло-

вията за експериментална ра-

бота по природни науки в про-

филираната подготовка“  

 

 

 

 

 

 

 

Модул „Подкрепа на целод-

невното обучение на учени-

ците”  

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой учи-

лища 

 

 

 

 

 

2 училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 училища 

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

приета с РМС №188 от 5 март 2021  г.: 

1. По модул „Подобряване на условията за експериментална работа по при-

родни науки в профилираната подготовка“ през учебната 2021/2022 година учас-

тват 2 училища: 

- СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница 

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

Със средства по модула на програмата са закупени уреди, прибори и матери-

али, съобразени с изискванията и очакваните резултати от практическата дей-

ност на учениците съгласно учебните програми за профилирана подготовка по 

физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и биология и здравно 

образование. 

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. 

2. По модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” през учеб-

ната 2021/2022 година участват 2 училища:  
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Модул „Културните институ-

ции като образователна среда“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модул „Библиотеките като об-

разователна среда”  

 

Модул „Площадки за обуче-

ние по безопасност на движе-

нието по пътищата“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 училище 

 

1 детска гра-

дина и 3 учи-

лища 

-  СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново; 

-  ОУ „Евлоги Георгиев, гр. Дупница. 

Допустимите дейности по модула са: оборудване и обзавеждане на стая за 

дейности по интереси; осигуряване на консумативи и материали за работа в ча-

совете за дейности по интереси; осигуряване на книги за обезпечаване на рабо-

тата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси; осигуряване на 

игри – образователни, възпитателни, забавни игри, групови и индивидуални за 

работата на децата и учениците в часовете за дейности по интереси. 

3. По модул „Културните институции като образователна среда “ през учеб-

ната 2021/2022 г. участват две училища: 

- ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница; 

- СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня.  

Чрез изпълнението на дейностите по модул КИОС на Националната прог-

рама 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. Изготвена е  обобщена 

информация (по образец на МОН) за изпълнение на дейностите по модула на 

програмата за изразходваните средства.  
Съгласно изискванията на Национална програма „Осигуряване на съвре-

менна, сигурна и достъпна образователна среда“, одобрена с РМС № 302 от 13 

май 2022 г., по Модул „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, 

едно училище е предложено, макар че документите са подадени извън срока. 

4. По модул „Библиотеките като образователна среда” през учебната 

2021/2022 г. участва едно училище: ОУ „Евлоги Георгиев, гр. Дупница.  

5.  По модул Д „Площадки за обучение по безопасност на движението по пъ-

тищата“ със заповед на началника на РУО – Кюстендил е определена комисия 

за оценяване и класиране на проектните предложения. Оценени и класирани са 

проектните предложения на 15 детски градини и 9 училища от област Кюстен-

дил. Одобрени за финансиране от МОН са 1 детска градина и 3 училища на те-

риторията 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. 

Децата и учениците от класираните институции са с формирани: начални 

представи за пътната среда; умения за безопасно поведение на пътя; култура на 

поведение на пътя; знания и умения за безопасно придвижване, пресичане на пъ-

тен светофар и пешеходна пътека. 
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10.3. Национална програма „Заедно 

в грижата за всеки ученик“ 

Модул 1 „Осигуряване на ус-

ловия за системно проследя-

ване на личните постижения 

на учениците чрез създаване 

на индивидуално портфолио и 

оценъчна карта“ 

 

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой учи-

лища 

 

2 училища По Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“- Модул 1 „Оси-

гуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учени-

ците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ през учеб-

ната 2021/2022 год. Участват с проекти 2 училища:  

-  НУ „Св. Климент Охридски“ – Кюстендил;   

-  ОУ „Христо Ботев“ – Крайници, общ. Дупница.  

Финансирани са 12 проекта в двете училища по Националната програма. 

Общо включени са 282 ученици от начален етап от 12 паралелки и са разработени 

282 портфолиа за проследяване на индивидуалните постижения на учениците.  

  

10.4. Национална програма „Успя-

ваме заедно“ 

Модул 1: Хубаво е в детската 

градина 

 

Модул 2: Иновативна детска 

градина 

 

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой дет-

ски гра-

дини  

4 детски гра-

дини 

3 детски гра-

дини 

 

ст. експерти от отдел ОМДК, директори на детски градини бенефициенти по мо-

дула на програмата –  

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

2021/2022 година по двата модула участват 7 детски градини от област Кюстен-

дил.  

Модул 1: Хубаво е в детската градина – ДГ „Д-р Тодора Миладинова“, гр. 

Рила; ДГ „Слънце“, гр. Дупница; ДГ „Зора“, гр. Дупница и ДГ „Здравец“, гр. Бо-

бошево. 

Модул 2: Иновативна детска градина“ - ДГ „Радост“, с. Яхиново, общ. Дуп-

ница; ДГ „Калина“, гр. Дупница; ДГ „Еделвайс“ и гр. Кюстендил. 

В 7-те детски градини са извършени дейности по реализиране на  НП „Успя-

ваме заедно“ за изработване и прилагане на ефективни мерки за осигуряване на 

плавен преход на детето от семейната среда към детската градина и разработване 

и създаване на иновативни методи за обучение. Обхванати са 373 деца и 465 ро-

дители.  

Регионална комисия, определена със заповед на началника на РУО – Кюс-

тендил, е представила в МОН протоколите с оценки за всяко проектно предло-

жение при спазване на изискванията на Национална програма „Хубаво е в детс-

ката градина“, одобрена с Решение № 302 от 13 май 2022 г. на Министерски съ-

вет. Оценени и класирани са проектни предложения на 6 детски градини (ДГ 

"Първи юни" – Кюстендил, ДГ "Еделвайс" – Кюстендил, ДГ "Радост" – Яхиново, 

ДГ "Слънце" – Кюстендил, ДГ "Д-р Т. Миладинова" – Рила, ДГ "Слънце" – Дуп-

ница). 

  

10.5. Национална програма „Квали-

фикация“ 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой обу-

чени педа-

гогически 

специа-

листи 

съгласно кво-

тите, опреде-

лена за реги-

она 

 

В изпълнение на дейностите по Национална програма ,,Квалификация“ 2021 

г. е осъществена съответната координация на дейностите с МОН, НЦПКПС, гр. 

Банкя и образователните институции от областта във връзка с организиране и 

провеждане на обученията на педагогически специалисти по националната прог-

рама в съответствие с определените за региона квоти. 

Изготвени са писма до образователните институции с информация за съот-

ветните обучения и условията за провеждането им, списъци на участниците 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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други документи, като информацията е изпращана до НЦПКПС, гр. Банкя, къ-

дето са провеждани обученията по националната програма или до МОН. 

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

кация“ 2021 г., в съответствие с определените за региона квоти, през учебната 

2021/2022 г. са координирани следните обучения: 

- Обучение на учители на тема ,,Профилираната подготовка по история и ци-

вилизации в XII клас“, присъствената форма на което е проведена в периода 16 

– 17.09.2021 г. с участието на 4 учители. 

- Обучение на учители на тема ,,Профилираната подготовка по философия 

в XII клас“, присъствената форма на което е проведена в периода 20 – 

21.09.2021 г. с участието на 3 учители. 

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

клас по биология и здравно образование, присъствената форма на което е про-

ведена в периода 24 – 25.09.2021 г. с участието на 6 учители. 

- Обучения на учители, които ще преподават по учебните програми за XII 

клас по предприемачество, присъствената форма на което е проведена в периода 

27 – 28.09.2021 г. с участието на 3 учители. 

-  Обучения на учители, които ще преподават по учебните програми за XII 

клас по физика и астрономия, присъствената форма на което е проведена в пе-

риода 27 – 28.09.2021 г. с участието на 1 учител. 

- Обучение на учители на тема ,,Профилираната подготовка по английски 

език в XII клас“, присъствената форма на което е проведена в периода 12 – 

13.10.2021 г. с участието на 4 учители. 

- Обучение на учители на тема ,,Създаване на електронно учебно съдържа-

ние по математика в прогимназиален етап“, присъствената форма на което е 

проведена в периода 15 – 16.10.2021 г. с участието на 5 учители.  

- Обучение на учители на тема ,,Създаване на електронно учебно съдържа-

ние по математика в прогимназиален етап“, планирано за провеждане в присъс-

твена форма в периода 22 – 23.10.2021 г., но отложено поради усложнената епи-

демична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19. 

- Обучения на учители на тема ,,Профилираната подготовка по химия и опаз-

ване на околната среда в XII клас“, планирано за провеждане в присъствена 

форма в периода 23 – 24.10.2021 г., впоследствие отложено. 

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

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

ден онлайн в периода 10 – 12.11.2021 г. с участието на 3 учители. 

- Обучение на учители на тема ,,Създаване на електронно учебно съдържа-

ние по математика в прогимназиален етап“, проведено онлайн в периода 04 – 

05.11.2021 г. с участието на 5 учители. 
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- Обучение на учители на тема ,,Създаване на електронно учебно съдържа-

ние по математика в прогимназиален етап“, проведено онлайн в периода 17 – 

18.11.2021 г. с участието на 10 учители. 

- Обучение на учители от начален етап на тема ,,Методически акценти при 

организация на извънкласните дейности“, проведено онлайн в периода 09 – 

14.12.2021 г. с участието на 1 учител. 

- Обучение на учители на тема ,,Разработване и прилагане на типови учебни 

планове, учебни програми по учебни предмети/модули за училищното професи-

онално образование и национални изпитни програми“, проведено онлайн в пе-

риода 25 – 26.11.202 г. с участието на 10 учители. 

За сайта на РУО – Кюстендил е подготвена и публикувана информация във 

връзка с провеждане в периода 18 – 21.10.2021 г. на уебинар, свързан с историята 

на Холокоста, организиран от МОН и Мемориалния център за жертвите и геро-

ите на Холокоста „Яд Вашем“, както и във връзка с участие на учители в обуче-

ния в периода м. октомври – м. декември 2021 г. на тема ,,Методи за оценяване 

в международното изследване PISA 2022“. 

На основание писмо № 9105-326/29.09.2021 г. на МОН, в качеството си на 

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

обучения на тема ,,Методически насоки за обучение в дигитална среда“, прове-

дени онлайн както следва: 

- в периода 22 – 29.10.2021  г. – с участието на 30 учители от начален етап. 

- в периода 23 – 30.10.2021 г. – с участието на 30 учители от прогимназиален 

и гимназиален 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 РААБЕ България ООД, 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 из-

готвянето и изпращането на съответните документи до училищата, МОН и 

РААБЕ България ООД. Във връзка с отчитане на извършените дейности е под-

готвен доклад до ръководителя на националната програма и до главния секретар 

на министерството на образованието и науката 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., организирана от МОН и СУ „Св. 

Климент Охридски“ за представяне на резултатите от изследване на междунаро-

ден опит в областта на обучението на ученици в електронна среда в условията на 

пандемия, проведена на 11 март 2022 г. 
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10.6. Национална програма „Заедно 

за всяко дете“ 

Модул 1 „Подпомагане на еки-

пите за обхват“ 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

 

2 училища, 

РУО  

За участие в Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ на Националната 

програма финансиране са получили две училища: ПГИМ "Йордан Захариев", гр. 

Кюстендил и ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница. 

В изпълнение на Национална програма „Заедно за всяко дете“, одобрена с Реше-

ние № 188 от 05 март 2021 г. на Министерския съвет, Модул 1 „Подпомагане на 

екипите за обхват“, РУО – Кюстендил проведе 2 онлайн работни срещи 

(24.11.2021 г. и 25.11.2021 г.) с 160 представители на общини, директорите и еки-

пите по обхват в училищата в област Кюстендил, представители на Регионална 

дирекция „Социално подпомагане“ и експертите от РУО – Кюстендил – ръково-

дители на екипите по обхват. Проведените работни срещи осигуриха възмож-

ност за подкрепа на 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 пре-

зентации, дадоха възможност за споделяне на добрите практики между образо-

вателните институции, както и подобряване на комуникацията между предста-

вителите на различните институции, участващи в екипите за обхват. 

Изработените и разпространени 500 брошури по националната програма оси-

гуряват възможност за ефективна комуникация и информираност на обществе-

ността, осигуряват публичност на процеса по обхващане, включване и предотв-

ратяване на отпадането от образователната система на децата и учениците в за-

дължителна предучилищна и училищна възраст. Брошурите са насочени пре-

димно към родителите на децата. Съдържат информация за ползите от учили-

щето, както и за основните страхове и притеснения на децата в училище. Дават 

напътствия на родителите как да насърчават децата си към обучението и удовол-

ствието от него. Призовават родителите за активно приобщаване към училищния 

живот и иницииране на дейности с тяхно участие. 

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.                                                                                               

  

10.7. Национална програма „Без 

свободен час“ 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

 

В зависимост 

от подаде-

ните 

от училища и 

детски гра-

дини заявки 

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 
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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. 

През учебната 2021/2022 година са подадени заявки за Модул 1 и модул 2 от 

31 образователни институции, а за Модул 3 от 4 училища.  

10.8. Национална програма „Изуча-

ване и съхраняване на тради-

циите и историята на Българс-

ката армия“ 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

 

В зависимост 

от подаде-

ните 

от училища и 

детски гра-

дини заявки 

В програмата участват 3 училища от област Кюстендил. Чрез участието си в 

програмата е извършено изследване на историческото минало на българската ар-

мия, както и  тържествено е отбелязван Деня на храбростта и празника на Бъл-

гарската армия – 6 май. По този начин успешно се формират граждански анга-

жирани личности, приобщени към ценностите на демократичното общество. 
СЕУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница доби право да участва в национален фо-

рум за представяне на добрите практики и обучение на учениците по Модул Б) 

„Провеждане на национален форум за обучение и за представяне на добри прак-

тики на ученици, участващи в дейностите от Модул А), на тема: „Запознаване на 

учениците с военното дело и със славното историческо минало на Българската 

армия и споделяне на добри практики“. 

  

 Извън плана: 

Национална програма ,,Моти-

вирани учители и квалифика-

ция“ 2022 г. 

   Във връзка с изпълнение на дейностите по НП ,,Мотивирани учители и ква-

лификация“ 2022 г., приета с РМС №302/13.05.2022 г.,  относно провеждане на 

обучения на педагогическите специалисти от областта, от страна на РУО – Кюс-

тендил е осъществена съответната организация и координиране на дейностите 

между образователните институции, МОН и НЦПКПС, гр. Банкя. За всяко обу-

чение са изготвени писма до образователните институции с информация за съ-

ответното обучение и условията за провеждането му, както и списъци с данни на 

участниците, които са изпращани до НЦПКПС, гр. Банкя за обученията по наци-

оналната програма, които се провеждат в центъра.  

В съответствие с определените за региона квоти, е осъществена необходи-

мата организация и координиране на дейностите с училищата от областта във 

връзка със следните обучения по националната програма: 

1. Обучение на тема ,,Разработване на тестове за държавен изпит за придоби-

ване на професионална квалификация“, проведено в периода 13 – 15.04.2022 г., 

участвали 4 учители и 1 ЗДУД. 

2. Обучение на директори на училища на тема ,,Управление на образовател-

ната институция в условията на криза“, присъствената част на което е прове-

дена в периода 10 – 11.05.2022 г., участвали 6 директори. 

3. Обучение на директори на училища на тема ,,Мотивация. Екипност. Лидер-

ство. Контрол на професионалния стрес при управление на образователната ин-

ституция“, проведено в периода 03 – 05.06.2022 г., участвали 2 директори. 

4. Обучение на директори на детски градини на тема ,,Управление на образо-

вателната институция в условията на криза“, проведено в периода 13 – 

14.06.2022 г., участвали 5 директори. 
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5. Обучение на директори на детски градини на тема ,,Ролята на директора при 

прилагането на компетентностния подход в образователната институция“, про-

ведено в периода 25 – 27.06.2022 г., участвали 6 директори 

6. Обучение на директори на детски градини на тема ,,Ролята на директора при 

прилагането на компетентностния подход в образователната институция“, про-

ведено в периода 01 – 03.07.2022 г., участвали 4 директори.  

7. Обучение на учители на тема „Методи и подходи за работа с деца в риск“, 

проведено в периода 10 – 12.07.2022 г., участвали 6 учители. 

8. Обучение на учители на тема ,,Профилираната подготовка по информатика 

в ХI и ХII клас“, проведено в периода 31.07 – 01.08.2022 г. с участието на 1 

учител. 

В изпълнение на дейностите по Модул 4 „Продължаваща квалификация за 

учители, директори и други педагогически специалисти, изследвания, форуми и 

конференции”, Дейност 4 „Организиране и провеждане на образователни изс-

ледвания, форуми и конференции”, са осъществени следните дейности: 

1. Във връзка с провеждане на 4 и 5 юли 2022 г. в гр. Велико Търново на Чети-

ринадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ е из-

готвено писмо и са координирани дейностите с детските градини от областта и 

РУО – Велико Търново, домакин на форума. В конференцията с представяне на 

педагогически практики чрез кратък видеозапис на педагогическа ситуация 

участваха 2 учители от ДГ ,,Славейче“, гр. Кюстендил. 

2. Във връзка с провеждане на Националната конференция на младите педагоги-

чески специалисти „Предизвикателствата пред образованието и младите педа-

гози в XXI-ви век“ в периода 04 – 06 юли 2022 г. в с. Арбанаси, област Велико 

Търново, са изготвени писма и са координирани дейностите с училищата от об-

ластта и РУО – Велико Търново, домакин на форума. В конференцията участваха 

2 учители от СУ ,,Христо Ботев“, гр. Бобов дол. 

В изпълнение на дейностите по Модул 4, Дейност 1, т. 1.1. ,,Обучение за ино-

вативни методи и подходи за преподаване на учебното съдържание във II гимна-

зиален етап по общообразователни учебни предмети – профилирана подготовка 

в XI и XII клас“, са информирани училищата, в които се изучават общообразова-

телни учебни предмети като профилиращи за участие в съответните обучения на 

учителите, които ще преподават учебните предмети от профилирана подготовка 

в XI и XII клас през учебната 2022/2023 година. 

Във връзка с назначаване на учители, подбрани за участие в НП ,,Мотиви-

рани учители и квалификация“ 2022 г. – Модул 1 и Модул 3, училищата от област 

Кюстендил са информирани за одобрените участници по профили, за които мо-

гат да подават заявки за назначаване.  
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Във връзка с кандидатстване и подбор на участници по Модул 2 на нацио-

налната програма училищата са информирани за одобрената процедура, необхо-

димите документи и сроковете за кандидатстване. 

Прегледани са постъпилите в РУО – Кюстендил заявления и приложените 

към тях документи от 4 учители от област Кюстендил, кандидатстващи за при-

добиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ре-

сурсен учител“ по Модул 2 на НП ,,Мотивирани учители и квалификация“ 2022 

г. 

Изготвен е доклад до началника за утвърждаване на списък с кандидатите, 

отговарящи на изискванията за участие в Модул 2 на националната програма и 

писмо до МОН за одобрените 3 кандидати, както и писмо до кандидата, който не 

отговаря на изискванията за включване в обучение за придобиване на допълни-

телна професионална квалификация „учител по…“ с информация за мотивиран 

отказ. 

На основание писмо №9105-206/11.07.2022 г. на МОН училищата са инфор-

мирани за процедурата за кандидатстване и подбор на участници за придобиване 

на допълнителна професионална квалификация ,,учител по религия“. Подбор не 

е извършван поради липса на подадени заявления, за което МОН е информирано 

с писмо на РУО – Кюстендил. 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1. Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2ОP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в сис-

темата на предучилищното об-

разование“ финансиран от 

Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. (ОП 

НОИР), съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове. 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

 

19 детски 

градини и 8 

училища 

Дейностите по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ финансиран по Оперативна прог-

рама „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвести-

ционни фондове, с конкретен бенефициент Министерството на образованието и 

науката (МОН) са: 

Дейност 1. „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими 

групи“. През през учебната 2021/2022 година участват 11 детски градини и 4 

училища с групи за предучилищно образование. Оказано е съдействие от ТЕ в 

РУО –Кюстендил при организиране на обучение за прилагане на специализира-

ната методика за обучение по български език на 42 учители от област Кюстендил 

по проекта. 

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: 
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- назначен  е допълнителен педагогически и непедагогически персонал в ДГ 

„Калина“ ,гр. Дупница, ДГ “Мечта“, гр. Кюстендил и ДГ „Слънце“, гр. Кюстен-

дил; 

- в 17  детски градини ежемесечно са възстановявани средства по проекта за 

дължимите такси до месец март 2022 г. 

Осъществен е ежемесечен контрол и потвърждаване от РУО – Кюстендил на 

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

форма на проекта до месец март 2022 г.  

 Дейност 3. „Осъществяване на обучения“. Подадена е информация за включ-

ване на нает по проекта непедагогически персонал в обучение по дейност 3 от 

ЦОИДУЕМ. 

Дейност 4. „Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и со-

циална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на 

мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното 

образование.“ През месец ноември 2021 година в изпълнение на Дейност 4 „Ре-

ализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за 

родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно 

приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. 

чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски ли-

дери или представители на ромската общност“, със съдействието на териториал-

ния екип на проекта в РУО-Кюстендил са организирани 2 мотивационни кампа-

нии в община Кюстендил и община Дупница. 

11.2. Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния 

ден“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и обра-

зование за интелигентен рас-

теж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), 

съфинансиран от Европейския 

съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища и ДГ 

25 училища и 

2 детски гра-

дини 

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

нансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-

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

пейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Ми-

нистерството на образованието и науката (МОН) се реализира на територията на 

област Кюстендил. 

Приключи изпълнението на Дейност 3.2 – Обучения на педагогическите спе-

циалисти от училищата в област Кюстендил. Пет училищата и една детска гра-

дина от област Кюстендил са кандидатствали като самостоятелни възложители. 

В резултат на това са сформирани и одобрени от МОН и РУО – Кюстендил 10 

групи по различни теми, заявени от учителите в съответните училища и детски 

градини. В обученията са участвали 146 педагогически специалисти от различни 

етапи на предучилищното и училищното образование в областта. Учителите са 

получили сертификати за участието си в обучението с 2 квалификационни кре-

дита. 

Регионално управление на образованието – Кюстендил е възложител на обу-

чения по дейност 3.2 от проекта. Сформирани са 5 групи с 92 педагогически спе-

циалисти. Обученията са проведени и финансирани от Проект „Образование за 
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утрешния ден. Общият брой на педагогическите специалисти, които са преми-

нали обучения, финансирани от проекта до момента е 238 - учители от ДГ; учи-

тели в начален етап; учители в прогимназиален и гимназиален етап.  

Всички разходи по проекта за обучението на групите, разходите за екипа на 

РУО са отразени в платформата на проекта с изискуемите документи и са пот-

върдени от екипа по проекта в МОН. Изпратени са анализи на контролната дей-

ност на РУО до ръководителят на проекта за всяко тримесечие. Три училища от 

община Кюстендил: НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Раждавица, ОУ „Проф. 

Марин Дринов“-гр. Кюстендил и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстен-

дил се получили като дарения общо 50 компютъра за обзавеждане на компю-

търни кабинети със съдействието на екипа по проекта от МОН. Тези компютри 

могат да се използват за часовете по компютърно моделиране и в часовете по 

информационни технологии.  

Учители от училищата от област Кюстендил са участвали в обучения за прог-

рамиране/кодиране, киберсигурност, защита на интелектуална собственост и др. 

Обученията са организирани от екипа на проекта към Министерство на образо-

ванието и науката. 

Обученията са предназначени за педагогически специалисти, преподаващи 

по предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ и други с насоче-

ност към ИКТ от общинските и държавните училища. РУО – Кюстендил съдейс-

тва на екипа от МОН за реализиране на обученията по Дейност 3.3 на Проект 

„Образование за утрешния ден. 

11.3. Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2ОP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“, финан-

сиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за инте-

лигентен растеж” 2014-2020 г. 

(ОП НОИР), съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища 

32 училища През учебната 2021/2022 година по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Под-

крепа за успех“ са реализирани дейности, 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 30 учители от  училищата 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 410 ученици в 67 групи в 12 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 
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изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по 

други предмети от общообразователната подготовка“ са включени 11 ученици в 

2 групи в 2 училища. 

- 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 2021/2022 година са 

проведени обучения на 559 ученици от V до VII клас от  10 училища от област 

Кюстендил / 445 ученици от V клас, 65 ученици от VI клас, 49 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 17 образователни медиатори към 17 учи-

лища. 

- По Дейност 8 „Участие в междуучилищни дейности“ са организирани и про-

ведени 2 междуучилищни дейности, в които се включиха 103 ученици от 6 ос-

новни училища. 

11.4. Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG051PO001-3.1.03 „Ква-

лификация за професионално 

развитие на педагогическите 

специалисти“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. (ОП 

НОИР), съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проект 

брой педа-

гогически 

специа-

листи 

съгласно за-

явени обуче-

ния по Дей-

ност І   

и подадени 

заявления за 

участие в 
Дейност ІІ 

Съгласно заповед №РД09-4997/15.12.2021 г. на министъра на образованието 

и науката за изпълнение на дейностите по проект“ BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-

теж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни фондове, за изпълнение на дейностите по проекта 

са определени ст. експерт за КПС и главния счетоводител в РУО – Кюстендил.  

С електронно писмо от 16.09.2021 г. на Наталия Михалевска – ръководител 

на проекта, считано от 15.09.2021 г., е наредено преустановяване на всички обу-

чения по Дейност 1 по проекта. 

С електронно писмо от 16.11.2021 г. също на Наталия Михалевска е наредено 

прекратяване на всички дейности и приключване на проекта, в. т. ч. и на Дейност 

2 – „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за при-

добиване на професионално-квалификационни степени, включително провеж-

дане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професио-

нално-квалификационна степен“. 
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Поради тези причини, независимо, че крайният срок за приключване на про-

екта е удължен с Допълнително споразумение №1/15.04.2021 г. към администра-

тивен договор BG05M20P001-2.010-0001-C01 „Квалификация за професионално 

развитие на педагогическите специалисти” по ОП НОИР от 36 на 46 месеца (до 

03.10.2022 г.), през отчетния период, освен справки за МОН, не са извършвани 

други дейности. 

11.5. Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2ОP001-5.001-0001  

„Равен достъп до училищно 

образование в условията на 

криза“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и обра-

зование за интелигентен рас-

теж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), 

съфинансиран от Европейския 

съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

Брой учи-

лища  

36 училища Основна цел на проекта BG05M2ОP001-5.001-0001  „Равен достъп до учи-

лищно образование в условията на криза“, финансиран 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 е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщава-

щото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност 

на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обу-

чение от разстояние.  

През учебната 2021/2022 година в област Кюстендил: 

- по Дейност 2 „Обучение на ученици, включително от уязвими групи за при-

добиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда“ са завършили 

обучението си  168 групи с 932 включени ученици;  

- по Дейност 3 „Обучение на педагогически специалисти за усъвършенст-

ване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в 

електронна среда“ са завършили обучението 11 групи с 52 включени учители; 

- по Дейност 4 „Обучение на образователни медиатори и родители за придо-

биване на умения за работа в електронна среда“ са завършили 27 групи с 145 

участници; 

- по Дейност 5 „Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстоя-

ние в електронна среда.“ В обученията са включени 21 ученици от 2 образова-

телни институции. 

  

11.6. Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2ОP001-3.018-0001 

„Подкрепа за приобщаващо 

образование“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. (ОП 

НОИР), съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

Брой учи-

лища и 

детски 

градини 

10 училища 3 

детски гра-

дини 

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 детски  гра-

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

Сапарева баня и десет училища – ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстендил, НУ 

„Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил, ОУ „Проф. М. Дринов“, 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 Рилски“, гр. Дупница, СЕУ 

„Св. П. Хилендарски“, гр. Дупница. 

По дейност 3. „Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личнос-

тно развитие“  
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По поддейност 3.2 „Обучения на специалисти от екипите за подкрепа за лич-

ностно развитие в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за лич-

ностно развитие по проекта за прилагане на разработения инструмент за деца и 

ученици в риск“ са преминали обучение 5 педагогически специалисти от 5 учи-

лища. Обучението е извършено от  Националният център за повишаване на ква-

лификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС) на тема: “Прилагане 

на инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и оп-

ределяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личнос-

тно развитие на деца и ученици в риск”. 

По поддейност 3.4 „Обучения на специалисти от екипи за подкрепа за лич-

ностно развитие на деца и ученици от детските градини и училищата по проекта 

и от Държавния логопедичен център, за работа с дете и ученик по конкретен слу-

чай, за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на 

допълнителна подкрепа, както и за прилагане на стандарти в логопедичната ра-

бота“ са преминали обучение 3 логопеди от 3 училища и 1 логопед от РЦПППО 

– Кюстендил на тема: „Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, 

за определяне на нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допъл-

нителна подкрепа, за прилагане на стандарти в логопедичната работа”. Обучени-

ето е осъществено от НЦПКПС.  

От предварително направените заявки не е преминал обучение само 1 лого-

пед от една детска градина по обективни причини, но той ще бъде включен в 

обучението на по-късен етап. 

По поддейност 3.6 „Обучения на педагогически специалисти и на непедаго-

гически персонал за работа с родители в процеса на приобщаващото образова-

ние, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на си-

гурна училищна среда в училищата чрез промяна на нагласите на педагогичес-

ките специалисти и непедагогическия персонал за начините и подходите за пре-

одоляването им и др“ в НЦПКПС са преминали обучение на тема: “Работа с ро-

дители в процеса на приобщаващото образование, включително за превенция на 

насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда в училищата 

чрез промяна на нагласите на специалистите и за начините и подходите за прео-

доляването им”  4 педагогически специалисти от 4 училища и 1 педагогически 

специалист от 1 детска градина. 

По поддейност 3.7 „Обучения на педагогически специалисти за прилагане на 

Цялостна училищна програма за сигурна училищна среда и превенция на наси-

лието и тормоза в училищата, за утвърждаване на позитивната дисциплина и 

прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение 

на деца и ученици“ са преминали обучение на тема: “Работилници за срещи на 

класа” в НЦПКПС 5 педагогически специалисти от 5 училища.  

До момента все още не са организирани обучения по поддейности - 3.1; 3.3 и 3.5 
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По дейност 4. „Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за лич-

ностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения“  е закупено 

оборудване за нови специализирани кабинети и дооборудване на съществуващи 

такива от всички образователни институции изпълняващи тази дейност на про-

екта -  ДГ „Май“,  ПМГ „Проф. Ем. Иванов“, гр. Кюстендил, VI ОУ „ Св. П. 

Хилендарски“, гр. Кюстендил, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бобов дол, СУ „Хр. Бо-

тев“, гр. Кочериново, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Дупница, ОУ „ Евлоги 

Георгиев“, гр. Дупница, ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница, СЕУ „Св. П. Хилен-

дарски“, гр. Дупница. 

По дейност 5. „Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата 

и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование“ се изпълнява от всички образователни институции одобрени за 

реализирането на тази дейност – 13 бр.  

11.7. Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2OP001-2.014-0001 

„Подкрепа за дуалната сис-

тема на обучение“, финанси-

ран от Оперативна програма 

„Наука и образование за инте-

лигентен растеж” 2014-2020 г. 

(ОП НОИР), съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища, 

включени 

в проекта 

6 професио-

нални гимна-

зии 

През учебната 2021/2022 година в дейностите по проект BG05M2OP001-

2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ с конкретен бенефици-

ент – Министерство на образованието и науката са включени 303 ученици от 14 

паралелки в дуална система на обучение от 6 професионални гимназии от област 

Кюстендил.  

В рамките на дейностите по проекта 303 ученици от първи гимназиален етап 

са провели  „пробно стажуване“ в партниращо предприятие на съответната про-

фесионална гимназия.   

В 11 групи 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 102 ученици от Х клас от 5 

професионални гимназии от област Кюстендил.  

Проведени са обучения на наставници в педагогически и методически уме-

ния, на които са обучени 3 наставници от партниращите предприятия.  

Проведени са обучения на учители, на които са обучени 28 учители по про-

фесионална подготовка.  

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. 

  

 

 
Извън плана 

Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2ОP001-2.015-

0001 „Ученически практики - 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища, 

включени 

в проекта 

7 училища През учебната 2021/2022 година в дейностите по проект BG05M2ОP001-

2.015-0001 „Ученически практики – 2“ с конкретен бенефициент – Министерс-

тво на образованието и науката са включени 7 училища от област Кюстендил – 

5 професионални гимназии, 1 средно училище и 1 природоматематическа гим-

назия с професионални паралелки. Практическо обучение от 240 часа в реална 

работна среда е проведено от 111 ученици под ръководството на наставници в 
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2“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и об-

разование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

28 фирми партньори. В създадените по проекта 12 учебно-тренировъчни фирми 

са включени 82 ученици от първи и втори гимназиален етап. 

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

12.1. Осъществяване на организа-

ционно-координираща и конт-

ролна дейност по изпълнени-

ето на Националния спортен 

календар на МОН и Национал-

ния календар за изяви по инте-

реси на децата и учениците за 

учебната 2020/2021 година. 

Изготвяне на информация за 

МОН. 

септември 

2020 г. - 

септември 

2021 г. 

брой 1 информа-

ция 

Изготвена е 1 информация до МОН за изпълнението на Националния спортен 

календар на МОН. Училищата в област Кюстендил не са участвали в дейностите 

от различните етапи на от Националния спортен календар на МОН за учебната 

2021/2022 година поради обявената извънредна епидемична обстановка в стра-

ната. 

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 подкрепа за 

участие. 

Мотивирани са учителите за включване в участие на учениците в предложе-

ните изяви.  

В дейности по Националния календар за изяви по интереси на децата и уче-

ниците участие са взели в 34 изяви 1569 ученици от 19 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 28 изяви,  698 ученици от 12 училища 

и 1 ЦПЛР. Поради 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 закрила на деца с изявени дарби. Към мо-

мента са отпуснати стипендии на 4 деца, очаква се одобрение за другите 2. 

  

12.2. Организиране, координиране 

и провеждане на ученически 

олимпиади и състезания по 

предмети и състезания по про-

фесии 

октомври 

2021 г. – 

май 2022 г. 

брой 

олимпи-

ади и със-

тезания 

брой прове-

дени олимпи-

ади и състеза-

ния 

През учебната 2021/2022 година в област Кюстендил са организирани и про-

ведени общински, областни и национални кръгове на ученическите олимпиади 

и състезания съгласно утвърдените от министъра на образованието и науката 

графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състеза-

ния и на националните състезания по професии през учебната 2021/2022 година.  

От страна на РУО – Кюстендил е съществена необходимата организация и 

координация с училищата координатори, определени със заповед на началника 
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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. 

Консултирани са директорите на училищата-координатори във връзка с про-

веждане на областните/националните кръгове на ученическите олимпиади и обя-

вяване на резултатите. Изготвени са инструктажи за квесторите и учениците във 

връзка с провеждане на областните кръгове на ученическите олимпиади в съот-

ветствие с регламентите на съответните олимпиади през учебната 2021/2022 го-

дина. 

Осъществен е контрол по провеждане на областните кръгове на олимпиадите 

в училищата домакини. 

Осъществена е организационно-методическа дейност и координираща дей-

ност при провеждане на състезанията по професии. Училищен кръг от нацио-

нални състезания по професии е проведен в 8 училища. Оказано е съдействие на 

директорите на училищата относно организацията и провеждането на състезани-

ята по професии.  

     Във връзка с домакинството на РУО – Кюстендил на националното състеза-

ние ,,Турнир на младите физици“, на регионално ниво е осъществена цялостна 

организация и координация на дейностите по провеждане на състезанието: из-

готвяне на писма до Регионалните управления на образованието в страната, учи-

лищата в област Кюстендил и училището домакин на състезанието – ПМГ 

,,Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил,  информация за сайта на РУО – Кюс-

тендил, на програма, лого и грамоти, проведени са онлайн-работни срещи с На-

ционалната комисия, комуникация с ръководителите на отбори относно прие-

мане на заявките за участие в състезанието и др.   

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

13.1. Тематични проверки       

13.1.1. Прилагане на формиращото 

оценяване от учителите в на-

чален етап за проверка и 

оценка на постигнатите резул-

тати и за определяне на дос-

тигнато равнище на усвояване 

на знания от всеки ученик 

ОУ „Христаки Павлович“- гр. 

Дупница; 

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

4 училища През м. май 2022 год. е извършена тематична проверка в НУ „Св. Климент 

Охридски“- Кюстендил, в ОУ „Христаки Павлович“- Дупница, в ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“- Дупница, и в СУ „Христо Ботев“- Кочериново. 

Обект на контрола е оказване на методическа подкрепа и контрол на работата 

на учителите в начален етап във връзка с прилагане на формиращото оценяване 

за проверка и оценка на постигнатите резултати и за определяне на достигнато 

равнище на усвояване на знания от всеки ученик.  

Предмет на контрола са: ефективното планиране на обучението в учебните 

часове; развиване способностите на учениците за самооценяване и самоуправле-

ние на процеса на учене чрез използване на различни методи, форми и техники 
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ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“- Дупница; 

НУ „Св. Климент Охридски“- 

Кюстендил; 

СУ „Христо Ботев“ - Кочери-

ново 

на преподаване; формиране на умения у учениците за пренос на знанията от един 

учебен предмет в друг и проследяване на индивидуалните резултати на учени-

ците от учителите и предприемане на дейности за преодоляване на пропуските.  

Проверени са чрез посещение в учебни часове 13 учителите от начален етап 

от четирите училища. При проверките в съответните училища е установено, че 

за учебната 2021/2022 година проверените учители са изготвили план за дей-

ността си за учебната година, като е налице съответствие на учебното съдържа-

ние с очакваните резултати на ниво учебна програма. Правилно са разпределени 

темите за нови знания, затвърдяване, упражнения и контрол, съгласно процент-

ното съотношение в учебните програми по съответните учебни предмети. Начал-

ните учители използват формиращото оценяване в обучението, с цел проследя-

ване на индивидуалните резултати на учениците, което е установено при посе-

щенията в часовете от експерта, от проведените разговори  с учителите и от пис-

мените им информации. 

Учителите в проверените училища използват индивидуална работа с учени-

ците, консултациите по график, утвърден от директора на училището, за попъл-

ване на пропуските в учебното съдържание и постигане на оптимални резултати. 

Провеждат се редовно тестови изпитвания през определен период от време, по 

време на текущия раздел. По този начин чрез изпълнение на проекти, игри, пре-

зентации, групови задачи (петминутки) се подобрява  качеството на учебния про-

цес, тъй като учителите получават актуална информация за това как всеки уче-

ник се справя с конкретна част от материала в реално време. Учителите използ-

ват електронни тестове, интерактивни презентации, е-ресурси за учителя, дидак-

тични електронни игри и др. Учениците използват дигитални инструменти за ин-

дивидуална работа и работа в екип. Използват се симулации или интерактивни 

дейности, чрез които се въвличат учениците в учебния процес. Чрез проектната 

дейност се проследяват индивидуалните резултати на учениците. Учениците раз-

работват самостоятелно или групово проекти, свързани с предварително зада-

дени теми. 

В НУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Кюстендил от години кандидатства с 

проекти по Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ – Модул 

„Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на индивидуално портфолио”. По класове са израбо-

тени и се поддържа портфолио на всеки ученик. За 280 ученици от училището са 

създадени портфолиа. В портфолиото на всеки ученик се съхраняват тестове по 

различните учебни предмети, рисунки, изработени предмети от часовете по тех-

нологии и предприемачество и други материали, чрез които се проследяват ин-

дивидуалните постижения на ученика и дават възможност на учителите да пла-

нуват мерки за преодоляване на пропуски или допълнителна работа за напред-

налите ученици. В СУ „ Христо Ботев“ – Кочериново са оформени портфолиа на 
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всички ученици от начален етап за проследяване на индивидуалните резултати и 

предприемане на мерки за преодоляване на образователните дефицити при част 

от учениците.  

 Планирани са мерки за повишаване на резултатите от обучението след прос-

ледяване на индивидуалните резултати на учениците, като: при необходимост се 

преструктурира учебното съдържание в полза на часовете за упражнение; упраж-

нения с необходима честота по съответния учебен предмет (БЕЛ, математика) 

през цялата учебна година, както в учебните часове, така и в следобедните зани-

мания в групите за целодневна организация на учебния процес, с цел усвояване 

на учебното съдържание; утвърдени са графици от директорите на училищата за 

консултация на учителите с учениците: осъществена е и контролна дейност от 

директорите в различни учебни часове; индивидуални срещи с родителите на 

учениците във връзка с постигнатите резултати; съвместни дейности на учите-

лите в задължителна подготовка и учителите в групите за целодневна организа-

ция на учебния процес за анализ и преодоляване на пропуските при някои уче-

ници. Изготвени са констативни протоколи и доклади до началника на РУО. В 

констативните протоколи са дадени персонални аспекти за усъвършенстване на 

работата. 

Изготвен е обобщен доклад от тематичната проверка. 

13.1.2. Качество на обучението по 

БЕЛ в училища с ниски резул-

тати от ДЗИ по български език 

и литература 

-Спортно училище "Васил 

Левски" -гр. Кюстендил 

-ПТГ "Джон Атанасов" - гр. 

Кюстендил 

-ПГСС "Св. Кл. Охридски" - 

гр. Кюстендил 

-Професионална гимназия - гр. 

Бобов дол 

-ПГЛП "Вл. Димитров-Майс-

тора"- гр. Кюстендил 

октомври 

2021 г. – 

май 2022 г. 

брой учи-

лища 

5 училища Проверката е извършена в пет училища в област Кюстендил в периода от 

18.02.2022г. до 29.04.2022 г., както следва: Спортно училище "Васил Левски" – 

Кюстендил, ПТГ "Джон Атанасов" – Кюстендил, ПГСС "Св. Климент Охридски" 

– Кюстендил, Професионална гимназия - Бобов дол, ПГЛП "Владимир Димит-

ров-Майстора"- Кюстендил. 

За целите на проверката от училищата е предоставена информация за учи-

лищна документация, свързана с резултатите от обучението по БЕЛ, ефектив-

ност на вътрешното оценяване – резултати от писмени изпитвания и критерии за 

оценяване, форми и средства за индивидуална и групова проверка и оценка, ана-

лиз на резултатите от обучението, както и планирани мерки на училищно ниво 

за повишаване на резултатите от обучението по български език и литература. 

Посетени са учебни часове, проведен е разговор с учителите по БЕЛ и с дирек-

торите на училищата. 

Осъществен е контрол по отношение на годишното планиране в часовете за 

общообразователна подготовка, по отношение на методиката и организацията на 

учебните часове, начините за оценяване, мотивиране, стимулиране на учени-

ците. Установи се, че посетените седем учители са подготвени добре методи-

чески, правилно планират темите, правилно разпределят в процентно съотноше-

ние часове за нови знания, упражнения, преговор, обобщение, контрол и оценка, 

правилно разпределят времето за работа в часовете за постигане на поставените 

обучителни цели, използват различни подходи за работа и оценяване, по време 
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на учебните часове са ориентирани изцяло практически, като се цели формиране 

на умения у учениците за четене с разбиране, тълкуване, синтезиране и анализи-

ране на информация; когато темите позволяват, прилагат ИКТ. Осигурена е рит-

мичност при оценяването на резултатите на учениците в съответствие с чл. 12 от 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на уче-

ниците.  

При конфериране с учителите след проведените наблюдения на учебни ча-

сове са дадени препоръки и насоки за подобряване на работата, акцентирано е 

върху необходимостта от използване на подходящи и разнообразни форми и ме-

тоди за преподаване, планиране и прилагане на компенсаторни мерки за изоста-

ващите ученици, както и че водещ фактор в обучението на учениците трябва да 

бъде учебната програма, да се работи с акцент върху новите понятия, а не да се 

теоретизира учебното съдържание. Дадени са методически указания и във връзка 

с технологията на преподаване, с избора на формите и методите в зависимост от 

урочната единица и образователните възможности на учениците.  

При извършените проверки не са констатирани пропуски и нарушения. 

За тематичната проверка е изготвен обобщен доклад. 

13.1.3. Качество на обучението по 

БЕЛ в училища с резултати от 

НВО в 10 клас по български 

език и литература, по-ниски от 

средните за страната 

-ПГИМ "Йордан Захариев" – 

гр. Кюстендил 

-СУ "Христо Ботев" - гр. Сапа-

рева баня 

-ПГОСУ – гр. Дупница  

-СУ "Христо Ботев" - гр. Коче-

риново 

- ПГ "Акад. Сергей П. Коро-

льов" – гр. Дупница 

- ПГТ "Н. Й. Вапцаров" – гр. 

Кюстендил 

- ПГХВХТ – гр. Дупница 

октомври 

2021 г. – 

май 2022 г. 

брой учи-

лища 

7 училища Проверката е извършена в седем училища в област Кюстендил в периода от 

07.03.2022 г. до 31.05.2022 г., както следва: ПГИМ "Йордан Захариев" – Кюс-

тендил - РД07-143/10.05.2022 г., СУ "Христо Ботев" – Сапарева, ПГОСУ – Дуп-

ница , СУ "Христо Ботев" - Кочериново, ПГ "Акад. С. П. Корольов" – Дупница, 

ПГТ "Никола Й. Вапцаров" – Кюстендил, ПГХВХТ – Дупница. 

Представената справка от училищата за съпоставка между резултатите от 

НВО по БЕЛ и оценката на учениците по БЕЛ от удостоверението за завършен 

първи гимназиален етап показва, че вътрешното и външното оценяване могат да 

бъдат съпоставяни и да бъде направен извод, че няма сериозни разминавания, 

критериите за оценяване са прецизирани, изготвят се балансирани по сложност 

изпитни материали, изготвени са графици за провеждане на консултации по 

предмета, предвидени са и допълнителни часове за изоставащи ученици или та-

кива, нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Въпреки всички усилия от страна 

на учителите и училищните ръководства текущите резултати по БЕЛ остават 

ниски.  

Осъществен е контрол по отношение на годишното планиране в часовете за 

общообразователна подготовка, по отношение на методиката и организацията 

на учебните часове, начините за оценяване, мотивиране, стимулиране на учени-

ците. 

За тематичната проверка е изготвен обобщен доклад. 

  

13.1.4. Качество на обучението по 

БЕЛ в училища с резултати от 

НВО в 7 клас по български 

октомври 

2021 г. – 

май 2022 г. 

брой учи-

лища 

14 училища Тематичната проверка е извършена в 14 училища в област Кюстендил в пе-

риода от 05.11.2021 г. до 31.05.2022 г., както следва: ОУ "Аверкий Попстоянов" 

– Рила, СУ "Христо Ботев" - Бобов дол, СУ  "Христо Ботев" - Сапарева баня, ОУ 
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език и литература, по-ниски от 

средните за страната 

-ОУ "Ав. Попстоянов" - Рила 

-СУ "Хр. Ботев" - Бобов дол 

-СУ  "Хр. Ботев" - Сапарева 

баня 

-ОУ "Н. Рилски" - Дупница 

-ОУ "Св. Св. Кирил и Мето-

дий" - Яхиново 

-СУ "Хр. Ботев" - Кочериново 

-ОУ" Хр. Ботев" - Крайници 

-СУ "В. Левски" - Кюстендил 

-ОУ "Хр. Павлович" - Дупница 

-ОУ "Н. Вапцаров" - Бобов дол 

-VІ ОУ "Св. П. Хилендарски" - 

Кюстендил 

-ОУ "Хр. Ботев" - Невестино 

-ОУ "Св. Кл. Охридски" - Дуп-

ница 

-ОУ "Св. Кл. Охридски" - 

Трекляно 

"Неофит Рилски" – Дупница, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" – с. Яхиново, общ. 

Дупница, СУ "Христо Ботев" – Кочериново, ОУ" Христо Ботев" – Крайници , 

общ. Дупница, СУ "Васил Левски" – Кюстендил, ОУ "Христаки Павлович" – 

Дупница, ОУ "Никола Вапцаров" - Бобов дол, VІ ОУ "Св. Паисий Хилендарски" 

– Кюстендил, ОУ "Христо Ботев" – с. Невестино, общ. Невестино, ОУ "Св. Кли-

мент Охридски" – Дупница, ОУ "Св. Климент Охридски" – с. Трекляно, общ. 

Трекляно. 

Осъществен е контрол по отношение на годишното планиране в часовете за 

общообразователна подготовка, по отношение на методиката и организацията на 

учебните часове, начините за оценяване, мотивиране, стимулиране на учени-

ците. Установи се, че посетените седемнадесет учители са подготвени добре ме-

тодически, правилно планират темите, правилно разпределят в процентно съот-

ношение часове за нови знания, упражнения, преговор, обобщение, контрол и 

оценка, правилно разпределят времето за работа в часовете за постигане на пос-

тавените обучителни цели, използват различни подходи за работа и оценяване, 

по време на учебните часове са ориентирани изцяло практически, като се цели 

формиране на умения у учениците за четене с разбиране, тълкуване, синтезиране 

и анализиране на информация; когато темите позволяват, прилагат ИКТ. Осигу-

рена е ритмичност при оценяването на резултатите на учениците в съответствие 

с чл. 12 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обуче-

нието на учениците, критериите за оценяване са прецизирани, изготвят се балан-

сирани по сложност изпитни материали, изготвени са графици за провеждане на 

консултации по предмета, предвидени са и допълнителни часове за изоставащи 

ученици или такива, нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Въпреки всички 

усилия от страна на учителите и училищните ръководства текущите резултати 

по БЕЛ остават ниски.  

За тематичната проверка е изготвен обобщен доклад. 

13.1.5. Осъществяване на методи-

ческа подкрепа и контрол при 

прилагане  на  учебните прог-

рами по чужд език в съответс-

твие с комуникативния подход 

в първи гимназиален етап. 

ПГ, гр. Бобов дол 

ПГИМ „Й. Захариев“-гр. Кюс-

тендил 

ПГОСУ – гр. Дупница 

ПГТ – гр. Дупница 

ПГСС „Св. Климент Охрид-

ски“, гр. Кюстендил 

октомври 

2021 г. май 

2022 г. 

брой учи-

лища 

6 училища Извършена е тематична  проверка на тема  „Осъществяване на методическа 

подкрепа и контрол при прилагане  на  учебните програми по чужд език в съот-

ветствие с комуникативния подход в първи гимназиален етап“ в 6 училища: Про-

фесионална гимназия – гр. Бобов дол, ПГИМ „Йордан Захариев“ – гр. Кюстен-

дил, ПГОСУ – гр. Дупница, ПГТ – гр. Дупница, ПГСС „Св. Климент Охридски“ 
– гр. Кюстендил, ПГХВХТ – гр. Дупница .  

Проверена е работата на 18 учители по английски, руски, испански и немски 

език. Част от уроците са наблюдавани в електронните платформи, в които се про-

вежда обучението на учениците в ОРЕС. Констатациите от извършените про-

верки през отчетния период са отразени в констативни протоколи и са изготвени 

доклади за всяка проверка и обобщен доклад с анализ и изводи по темата. Спазен 

е срокът за изготвяне на констативните протоколи и докладите от извършените 

проверки. Изготвени са  проекти на заповеди за задължителни предписания на 
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ПГХВХТ, гр. Дупница; директорите  на  ПГИМ „Й. Захариев“-гр. Кюстендил, ПГ, гр. Бобов дол  и ПГСС 

„Св. Климент Охридски, относно констатирани нарушения.  

При проверките е оказана методическа помощ на директори и учители по 

чужд език относно прилагането на учебните програми по чужд език в първи гим-

назиален етап за постигане на съответното ниво по ОЕЕР.  

Направени са препоръки относно подобряване организацията на обучението 

по чужд език в проверяваните училища.  

За тематичната проверка е изготвен обобщен доклад. 

13.1.6.  Подходи за формиране на 

ключови компетентности у 

учениците от гимназиален 

етап в обучението по общест-

вени науки и гражданско обра-

зование и ориентираност на 

предоставеното образование 

към резултати и приложимост 

в практиката 

-ПГХВХТ, гр. Дупница; 

-ПГ „Акад. С. П. Корольов“, 

гр. Дупница; 

-ПГИМ „Йордан Захариев“, 

гр. Кюстендил; 

октомври 

2021 г. - ап-

рил 2022 г. 

брой учи-

лища 

3 училища Тематичната проверка е осъществена в през месец април 2022 г.  

Обект на проверката е прилагане на различни подходи за формиране на клю-

чови компетентности у учениците чрез преподавателската работа на учителите 

по история и цивилизации, география и икономика, философия и  гражданско 

образование.  

Предмет на проверката са  

1. Планиране и организация на дейността на учителите  в общообразовател-

ната  подготовка по история и цивилизации, география и икономика, философия 

и гражданско образование в гимназиален етап във връзка с ориентираност на 

предоставеното образование към резултати и приложимост в практиката  

2. Прилагане на специфични техники на историческото, географското и фи-

лософското познание с акцент, който  е поставен върху уменията за учене, за 

развиване на критическото мислене и самостоятелното обработване на информа-

ция, за изразяване и аргументиране на собствено мнение, на уважение към де-

мократичните ценности на гражданското общество, за изява на гражданска по-

зиция.  

3. Оценяването на постиженията на учениците, отразяващо равнището на 

достигане на очакваните резултати в учебната програма. 

Проверени са общо 10 учители. 

Всеки от проверените учители прилага специфични техники на историчес-

кото, географското и философското познание в работата си. По време на тема-

тичната проверка в ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил, ,ПГ „С. П. Коро-

льов“, гр. Дупница и ПГХВХТ, гр. Дупница не са констатирани пропуски в ор-

ганизацията на учебния процес и подходите за формиране на ключови компетен-

тности у учениците от гимназиален етап в обучението по обществени науки и 

гражданско образование. При извършените проверки не са констатирани про-

пуски и нарушения. 

За тематичната проверка е изготвен обобщен доклад. 

  

13.1.7. Контрол във връзка с прилага-

нето на новите учебни прог-

рами по предметите от обща, 

октомври 

2021 г. - 

юни 2022 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 ХII клас и оказване на методическа подкрепа“ през 

учебната 2021/2022 година. 
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отраслова и специфична про-

фесионална подготовка от 

УУП в ХII клас и оказване на 

методическа подкрепа 

ПГ по транспорт – Дупница 

ПТГ „Джон Атанасов“ – Кюс-

тендил  

СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапа-

рева баня 

Обект на контрола: Планиране и работа на учителите по професионална под-

готовка по предметите от обща, отраслова и специфична професионална подго-

товка в ХII клас през учебната 2021/2022 година за постигане на заложените в 

съответните учебни програми цели на обучението и очаквани резултати от уче-

нето. 

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 ХII клас и оказване на методическа подкрепа. 

Проверката да обхване следните дейности/задачи: проверка на планирането 

на обучението по предметите от обща, отраслова и специфична професионална 

подготовка в ХII клас в съответствие с утвърдените  учебни програми по профе-

сионална подготовка; наблюдение на уроци: структура на урока, използвани пох-

вати и методи на обучение, методи и форми за оценяване на учениците;  оказване 

на методическа подкрепа.  

Планувани и проверени 3 училища –  Професионална техническа гимназия 

„Джон Атанасов“, гр. Кюстендил; Професионална гимназия по транспорт, гр. 

Дупница и Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня. Проверени са 13 

учители по професионална подготовка. 

 При проверките в Професионална техническа гимназия „Джон Атанасов“, 

гр. Кюстендил и Средно училище „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня не са конс-

татирани нарушения.  

При проверката в Професионална гимназия по транспорт, гр. Дупница са 

констатирани нарушения във връзка с прилагането на утвърдените учебни прог-

рами по учебния предмет „Чужд език по професията“ и неспазване на изисква-

нията на чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професи-

оналното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специа-

листи във връзка с чл. 84, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното об-

разование и чл. 13д, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение и 

нарушения на чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и про-

фесионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически спе-

циалисти и чл. 12, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. На директора на Професионална гим-

назия по транспорт, гр. Дупница са дадени задължителни предписания със запо-

вед на началника на РУО – Кюстендил.  

В рамките на проверката са проведена са работни срещи с проверяваните 

учители по професионална подготовка във всяко училище, на които са обсъдени 

използваните в процеса на обучение подходи и методи на преподаване /традици-

онни и интерактивни/ и прилаганите методи и форми за оценяване на учениците. 

Обсъдена е ефикасността на приложените образователни техники и методи за 

преподаване и използваните нагледни средства и материали.  
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 Оказана е методическа подкрепа във връзка с прилагането на новите учебни 

програми по учебните предмети от обща и отраслова професионална подготовка 

в дванадесети клас.  

Оказана е методическа подкрепа във връзка с изготвяне от учителите на ин-

дивидуални/групови практически задания за практическите.  

На учителите са направени препоръки относно прилагане на подходящи об-

разователни техники, компетентностен подход и различни методи за препода-

ване в зависимост от методичната единица, като планират и подбират подходящи 

нагледни средства и материали; въвеждане на най-новите образователни техно-

логии в учебния процес чрез използване на повече дидактически и учебно-тех-

нически средства в обучението и по-задълбочена подготовка за всеки урок; да се 

търсят възможности за онагледяване, включително и с използване на ИКТ в ча-

совете; 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 2022/2023 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 2022/2023 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. През учебната 2022/2023 година на директорите на училищата и учите-

лите по професионална подготовка ще бъде оказвана методическа подкрепа от 

старши експерта по професионално образование и обучение при прилагане на 

учебните програми по предметите по професионална подготовка. 

4.  В Годишния план за дейността на РУО – Кюстендил и личния план на 

старши експерта по професионално образование и обучение за учебната 

2022/2023 година ще бъде включена тематична проверка „Контрол по организа-

ция и провеждане на обучението по  учебните предмети от разширената профе-

сионална подготовка във втори гимназиален етап и оказване на методическа под-

крепа.“ 

За тематичната проверка е изготвен обобщен доклад. 

13.1.8. Осъществяване на контрол от-

носно дейността на директо-

рите за осигуряването на до-

октомври 

2021 г. 

май 2022 г 

брой учи-

лища, 

РЦПППО 

4 училища, 1 

РЦПППО 

Извършена е тематична проверка през м. май 2022 г. в четири училища от 

област Кюстендил - ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил, ПГТ „Ни-
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пълнителна подкрепа за лич-

ностно развитие на деца и уче-

ници със СОП 

кола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил, ПГХВХТ, гр. Дупница, ОУ „Евлоги Геор-

гиев“, гр. Дупница и  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо 

образование (РЦПППО) – Кюстендил.  

Проверката е извършена по утвърдени критерии и индикатори с фокус към 

резултата, които са неразделна част от заповедите. 

Целта на проверката е установяване на създадената организация от директо-

рите за провеждане на допълнителна подкрепа за учениците със СОП. Оказване 

на методическа подкрепа при организиране на дейностите, свързани с допълни-

телната подкрепа за личностното развитие на учениците със СОП. 

При проверката е установено, че децата и учениците със специални образо-

вателни потребности са приобщени в образователната институция. Участват ак-

тивно в ежедневните дейности и в процеса на обучение и възпитание. Активно 

се включват в занимания по интереси, в изяви и тържества. 

В проверените четири училища директорите не са заложили в плана за конт-

ролната дейност контрол по провеждането на ДПЛР и не е осъществявана конт-

ролна дейност за изпълнението на допълнителна подкрепа на ученици със СОП.  

Директорът на РЦПППО има извършена контролна дейност във връзка с осъ-

ществяването на ДПЛР на децата и учениците със СОП. 

Съставите на ЕПЛР в училищата са в съответствие с чл. 188, ал. 4 от ЗПУО и 

чл. 128, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за приобщаващото образование. За всички 

ученици със специални образователни потребности, на които е препоръчана до-

пълнителна подкрепа с ресурсно подпомагане са разработени планове за подк-

репа от ЕПЛР. 

Установени са пропуски и нарушения в работата на ЕПЛР във всички учи-

лища. За установените при проверката пропуски и нарушения във връзка с орга-

низацията и предоставянето на ДПЛР на учениците със СОП са изготвени запо-

веди със задължителни предписания с конкретни срокове на директорите на че-

тирите проверени училища – ПГСС, гр. Кюстендил, ПГТ, гр. Кюстендил, ОУ „Е. 

Георгиев“, гр. Дупница и ПГХВХТ, гр. Дупница. 

Във всички проверени образователни институции е осъществена методи-

ческа подкрепа на директора, координатора по чл. 7 от Наредба за приобщава-

щото образование и зам.-директора във връзка с изготвяне на задължителната 

документация, касаеща допълнителната подкрепа за личностно развитие на уче-

ници със СОП. 

Осъществен е последващ контрол за изпълнение на задължителните предпи-

сания от директорите на ПГСС, гр. Кюстендил, ПГТ, гр. Кюстендил, ОУ „Е. Ге-

оргиев“, гр. Дупница и ПГХВХТ, гр. Дупница. 

За тематичната проверка е изготвен обобщен доклад. 
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13.2. Текущи проверки       

13.2.1. Контрол на дейността на учи-

телите от начален етап в учи-

лищата с ниски резултати на 

НВО в четвърти клас през 

учебната 2020-2021 г. 

НУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“- Раждавица; 

ОУ „Христо Ботев“ – Невес-

тино; 

ОУ „Св. Климент Охридски“ – 

Дупница; 

Шесто ОУ „Св. П. Хилендар-

ски“ - Кюстендил 

септември 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

4 училища Извършена е текуща проверка за учебната 2021/2022 година в четири учи-

лища, както следва: ОУ „Св. Климент Охридски“ –Дупница, ОУ „Христо Ботев“- 

Невестино, НУ „Св. Св. Кирил и Методий“- Раждавица и Шесто ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“- Кюстендил. 

Обект на контрола е дейността на учителите от начален етап в училищата с 

ниски резултати на НВО в четвърти клас през учебната 2020-2021 година. Пред-

мет на контрола е дейността на учителите от начален етап в горецитираните учи-

лища, с цел повишаване на резултатите от НВО в четвърти клас през учебната 

2021-2022 година. Част от проверките са реализирани онлайн и чрез план – кон-

спекти през платформите, в които училищата осъществяват ОРЕС, поради обя-

вената епидемична обстановка в страната и налагащото се обучение от разстоя-

ние в електронна среда и за учениците от начален етап. Проверени са общо 19 

учители от начален етап. 

В изготвените констативни протоколи експертът е очертал персонални ас-

пекти за усъвършенстване на работата на учителите, преподаващи в четвърти 

клас в посока на:  

1.В предварителна си подготовка за урока учителят да планира дейности за 

индивидуална работа с учениците с обучителни затруднения. 

2.Да се използват целенасочено часовете за консултации, часовете по изби-

раемите предмети и да се планува допълнителна работа с учениците през вакан-

циите, с цел преодоляване на обучителните затруднения при учениците. 

3.Да се работи с родителите на учениците, в посока те да посещават групата 

за целодневна организация на учебния процес, с цел след обяд да получават по-

мощ и допълнителна работа от учителя в групата по ЦОУД. 

4.Да се работи по преодоляване на безпричинните отсъствия на учениците, с 

цел посещавайки училище системно, да има условия за по – трайно овладяване 

на учебното съдържание предвидено в учебните програми по отделните учебни 

предмети                         

С проверените 19 учители в начален етап от четирите училища и с директо-

рите на училищата е проведено събеседване след приключването на учебните 

часове в периодите на проверките и са дискутирани приоритетите на учебните 

програми и затруднения, които учениците срещат при усвояването им, имайки 

предвид, че за голяма част от учениците в проверените училища българският 

език не е майчин. 

Дадени са методически насоки на учителите за използване на компетентнос-

тния подход за трайно овладяване на знанията и уменията. Обсъдени са възмож-

ностите за пълноценно използване на часовете за консултации с ученици, които 

имат обучителни затруднения при усвояването на учебния материал, както и по 
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– целенасочено използване на индивидуалния и диференциран подход в обуче-

нието. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.2. Контрол на дейността на учи-

телите от начален етап в гру-

пите за ЦОУД, с цел повиша-

ване на резултатите на учени-

ците на НВО в четвърти клас 

през учебната 2021/2022 г. 

Средно училище "Христо Бо-

тев"- Сапарева баня 

Шесто ОУ „Св. П. Хилендар-

ски“ - Кюстендил 

Основно училище "Христо Бо-

тев" – Крайници 

Средно училище "Христо Бо-

тев" – Бобов дол 

септември 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

4 училища Извършена е текуща проверка за учебната 2021/2022 година в четири учи-

лища, както следва: СУ „Христо Ботев“ – Бобов дол, Шесто ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ – Кюстендил, ОУ „Христо Ботев“ – Крайници, общ. Дупница и 

СУ „Христо Ботев“ – Сапарева баня.  

Обект на контрола е дейността на учителите от начален етап в групите за 

ЦОУД в училищата с цел повишаване на резултатите на учениците на НВО в 

четвърти клас през учебната 2021-2022 година. 

Проверени са чрез посещение в дейности по самоподготовка в четирите учи-

лища общо 6 учители в групите за ЦОУД. 

От извършената проверка са направени следните изводи:  

-Учениците имат изградени навици за самостоятелно изпълнение на поста-

вените им задачи. Участват с желание и проявяват интерес по отношение на дей-

ностите в часовете по самоподготовка. В часовете по самоподготовка се отделя 

време за затвърдяване на учебния материал по всички основни предмети. На уче-

ниците се оказва помощ и се задават задачи, съобразени с нивото им на знания. 

Всички ученици разполагат с учебници, учебни тетрадки, чертожни инстру-

менти по математика. Имат практически умения за работа.  

 -Учителите имат много добра предварителна подготовка. Използват раз-

лични методи и форми на работа, възможностите на информационните и кому-

никационните технологии, интеграцията между предметите за трайно овладя-

ване на учебния материал. 

С проверените учители в начален етап в групите за целодневна организация 

на учебния процес от четирите училища е проведено събеседване. Обърнато е 

внимание 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 2021/2022 година.  

С директорите на СУ „Христо Ботев“ – Бобов дол, Шесто ОУ „Св. Паисий 

Хилендарски“ – Кюстендил, ОУ „Христо Ботев“ – Крайници и СУ „Христо Бо-

тев“ – Сапарева баня са проведени разговори и са дискутирани възможностите, 

които дават часовете за консултации и да се използват целенасочено от учите-

лите с учениците, които имат обучителни затруднения. Да се използват възмож-

ностите за допълнителната работа с учениците в групите по различните проекти 

за преодоляване на пропуските от обучението от разстояние в електронна среда.    

В проверените училища са създадени условия за реализиране на дейностите 

в групите за целодневна организация на учебния процес в начален етап.  Учите-

лите са осигурени с мултимедии, лаптопи, безжичен интернет, нагледни пособия 
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и табла, което способства за реализиране на образователния процес. Училищата 

разполагат с интерактивни дисплеи, получени по проект „Образование за утреш-

ния ден“, които спомагат за съвременното обучение на учениците.  

Налице са дидактични пособия и материали за създаване на интерес към 

учебния процес и осигуряване на съвременна образователна среда, която да оси-

гури съвременно образование на учениците от начален етап. На учениците са 

осигурени лаптопи и таблети за участие в обучението от разстояние в електронна 

среда, ако обстоятелствата наложат такова обучение. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.3. Организация на обучението в 

задължителните модули на 

профилираната подготовка по 

БЕЛ в XI и XII клас в ПГ 

„Христо Ботев“ – гр. Дупница 

октомври 

2021 г. – 

май 2022 г. 

брой учи-

лища 

1 училище В ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница“ е извършена текуща проверка с предмет 

на контрола „Организация на обучението в задължителните модули на профили-

раната подготовка по БЕЛ в XI и XII клас.  

Проверката обхваща следните дейности/ задачи:  

1. Резултати от писмени изпитвания на учениците по профилирана подго-

товка по БЕЛ в XI и XII клас, критерии за оценяване, форми и средства за инди-

видуална и групова проверка и оценка. 

2. Проверка на дейността на учителите по профилирана подготовка по БЕЛ 

чрез посещение в учебни часове. Съответствие на учебното съдържание, зало-

жено в плана за дидактическа работа по профилирана подготовка по БЕЛ в XI и 

XII клас, с учебното съдържание в учебните програми. Темата на наблюдавания 

урок да отговаря на планирането на дидактическата работа в учебния час. Пра-

вилно процентно разпределение на темите за нови знания, упражнения, обобще-

ние и преговор, за контрол и оценка. Съотношение при формиране на срочна 

оценка (50 % от текущи оценки от работа в клас, участие в групови обсъждания 

и дискусии; 30 % от текущи оценки от домашни работи и проекти; 20 % от кон-

тролни работи и тестове). Организация на учебния час, методи, техники, подходи 

за преподаване. Използване на интерактивни средства и ИКТ. Осигурена рит-

мичност при оценяването на резултатите на учениците в съответствие с чл. 12 от 

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на уче-

ниците. 

3. Разговор с учителите по профилирана подготовка по български език и ли-

тература и директора на училището. 

За целите на проверката е предоставена информация за училищна докумен-

тация, свързана с резултатите от обучението по профилирана подготовка по БЕЛ 

в XI и XII клас, форми и средства за индивидуална и групова проверка и оценка, 

за съответствието на учебното съдържание, заложено в плана за дидактическа 

работа по профилирана подготовка по БЕЛ в XI и XII клас, с учебното съдържа-

ние в учебните програми, за съответствие на темата на наблюдавания урок с пла-

нирането на дидактическата работа в учебния час, за процентното разпределение 

на темите за нови знания, упражнения, обобщение и преговор, за контрол и 
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оценка, за спазването на ритмичност при оценяването на резултатите на учени-

ците в съответствие с чл. 12 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 

За констатираните нарушение на директора на ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дуп-

ница“  са дадени задължителни предписания със заповед на началника на РУО – 

Кюстендил. 

13.2.4. Контрол на организацията и 

провеждането на обучението 

по чужд език в начален и про-

гимназиален етап и оказване 

на методическа подкрепа. 

НУ „Св. Климент Охридски“, 

гр. Кюстендил 

ОУ „Евлоги Георгиев „- гр. 

Дупница 

ОУ „Никола Вапцаров“- гр. 

Бобов дол 

СЕУ „Св. П. Хилендарски“- 

гр. Дупница 

ОУ „Св. Кирил и Методий“- 

гр. Кюстендил 

ОУ „Проф. Марин Дринов“ –

гр. Кюстендил 

октомври 

2021 г. - 

май 2022 г. 

брой учи-

лища 

6 училища Извършена е текуща проверка на тема „Контрол на организацията и провеж-

дането на обучението по чужд език в начален и прогимназиален етап и оказване 

на методическа подкрепа“  в 6 училища, както следва: НУ „Св. Климент Охрид-

ски“, гр. Кюстендил, ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Дупница, ОУ „Никола Вапца-

ров“ – гр. Бобов дол, СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница, ОУ „Св. 

Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил.  

Проверката обхваща следните дейности/ задачи:  

1.  Проверка на планирането на обучението по чужд език в начален етап за 

постигане на очакваните резултати, заложени в съответните учебни програми по 

английски език. 

2. Резултати и анализи на проведени входни нива и контролни работи за учеб-

ната 2021/2022 година. 

3. Посещение на уроци.   

4. Разговор с учителите и оказване на методическа помощ. 

Проверени са 23 учители по английски език.  

Проверена е училищна документация, входни  нива, анализи на резултатите 

от проведените писмени изпитвания, дневници, тетрадки на учениците. Конста-

тациите от извършените проверки са отразени в констативни протоколи и са из-

готвени доклади за всяка проверка и обобщен доклад с анализ и изводи по те-

мата. Изготвени са проекти на заповеди за задължителни предписания на дирек-

торите СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница и ОУ „Проф. Марин Дри-

нов“ – гр. Кюстендил относно констатирани нарушения при оценяване на учени-

ците.  При проверките е оказана методическа помощ на учителите по чужд език 

с цел усъвършенстване на тяхната работа в часовете по чужд език. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

  

13.2.5. Текуща проверка на съчетава-

нето на методите и формите, 

използвани при присъствено 

обучение и при обучение от 

разстояние в електронна 

среда, с цел  осигуряване на 

ефективен образователен про-

цес по история и цивилизации 

октомври 

2021– май 

2022 г. 

брой учи-

лища 

3 училища Извършена е текуща проверка в три училища. 

Обект на контрола е съчетаването на методите и формите, използвани при 

присъствено обучение и при обучение от разстояние в електронна среда, с цел  

осигуряване на ефективен образователен процес по история и цивилизации и ге-

ография и икономика в V-VII клас. 

Проверката обхваща следните дейности/задачи: 

1. Проверка на планирането на обучението по история и цивилизации и ге-

ография  и икономика за постигане на очакваните резултати, заложени в съот-

ветните учебни програми по предметите. 
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и география и икономика в V-

VII клас 

ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“, гр. Бобошево; 

ОУ „Проф. Марин Дринов“, 

гр. Кюстендил; 

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапа-

рева баня. 

2. Резултати и анализи на проведени входни нива за учебната 2021/2022 го-

дина. 

3. Методи и форми, използвани при присъствено обучение и при обучение 

от разстояние в електронна среда, с цел осигуряване на ефективен образователен 

процес по история и цивилизации и география и икономика в V-VII клас-труд-

ности и предимства. 

4. Посещение на уроци.   

5. Оказване на методическа подкрепа. 

 Наблюдавано е организирането и провеждането на учебните часове по исто-

рия и цивилизации и по география и икономика в прогимназиален етап. Акцент 

на текущите проверки е какви методи и форми се използват при присъствено 

обучение и при обучение от разстояние в електронна среда, с цел осигуряване на 

ефективен образователен процес по история и цивилизации и география и ико-

номика в V-VII клас-трудности и предимства.  
Посетени са общо 7 учители – преподавателите по история и цивилизации и 

преподавателите по география и икономика в прогимназиален клас в училищата.  
Не са констатирани нарушения и не са изготвени заповеди за предписания на 

директорите в трите проверени училища. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.6. Текуща проверка на обучени-

ето по религия – православно 

християнство. 

ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дуп-

ница; 

ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. 

Дупница 

октомври 

2021 г.-март 

2022 г. 

брой учи-

лища 

2 училища Текущата проверка е извършена в ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница и ОУ 

„Неофит Рилски“, гр. Дупница.  

Обект на проверката са използвани методи и форми в часовете по религия с 

цел  осигуряване на ефективни познания в религиозната сфера и прилагането на 

интерактивни методи на преподаване и последователно осъществяване на разно-

образни дидактически игри и групови 

Проверката да обхваща следните дейности/задачи: 

1. Проверка на планирането на обучението по религия за постигане на очак-

ваните резултати, заложени в съответните учебни програми по предмета. 

2. Подадени заявления от родителите на учениците в края на предходната 

учебна година или преди постъпването на ученика в училището за изучаване на 

предмета религия. 

3. Методи и форми, използвани при преподаване на предмета религия, с цел 

осигуряване на ефективен образователен процес в часовете по ИУЧ/ФУЧ. 

4. Посещение на уроци.   

5. Оказване на методическа подкрепа. 

Обучението по религия – християнство-православие в I клас има за цел да 

даде на учениците основни познания за традиционната за Република България 

религия – Православието, като основен градивен елемент в социалния, духовния 

и културния живот на българите. 
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Целта на обучението в V–VII клас е по-задълбочено вникване в нравствената 

и вероучителна същност на християнството.  Обучението по религия – христи-

янство-православие не предоставя готови модели за поведение, а има за цел да 

даде на учениците фундаментални знания, чрез които да се мотивира потребност 

от проява на християнско нравствено поведение.  

Училищният учебен план на ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница определя 

учебния предмет религия в първи клас към раздел В и седмичния и годишния 

брой на учебните часове по предмета. Седмичният брой часове за допълнителна 

подготовка по предмета религия е 1 час.  

Училищният учебен план на ОУ „Неофит Рилски“, гр. Дупница определя 

учебния предмет религия в пети, шести и седми клас към раздел Б и седмичния 

и годишния брой на учебните часове по предмета. Седмичният брой часове по 

класове е както следва: пети клас-1,5 часа, шести клас-1,5 часа и седми клас-1 

час.  

Оказана е методическа подкрепа по отношение на работата на преподавате-

лите по религия – православие-християнство в начален и прогимназиален етап 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.7. Организация и провеждане на 

обучението по обща професи-

онална подготовка и оказване 

на методическа подкрепа 

ПГСС „Св. Климент Охрид-

ски“, гр. Кюстендил 

ПГЛП „Вл. Димитров-Майс-

тора“, Кюстендил                                              

октомври 

2021 г. - 

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

2 училища 

 

Извършена текуща проверка „Организация и провеждане на обучението по 

обща професионална подготовка и оказване на методическа подкрепа“ в 2 учи-

лища –  ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил и ПГЛП „Владимир Ди-

митров-Майстора“, гр. Кюстендил. 

Обект на контрола: Планиране и работа на учителите по професионална под-

готовка по предметите от обща професионална подготовка от УУП в VIII-ХI клас 

през учебната 2021/2022 година за постигане на заложените в съответните 

учебни програми цели на обучението и очаквани резултати от ученето и оказване 

на методическа подкрепа. 

Проверката  обхваща следните дейности/задачи: проверка на планирането на 

обучението по предметите от обща професионална подготовка в VIII-ХI клас в 

съответствие с утвърдените  учебни програми по професионална подготовка; 

наблюдение на уроци: структура на урока, използвани похвати и методи на обу-

чение, методи и форми за оценяване на учениците; оказване на методическа под-

крепа. 

 В рамките на текущите проверки са проверени 6 учители. При проверките 

не са констатирани нарушения. Проведени са работни срещи с учителите по про-

фесионална подготовка, на които са обсъдени използваните в процеса на обуче-

ние подходи и методи /традиционни и интерактивни/ и прилаганите методи и 

форми за оценяване на учениците. 

 Оказана е методическа подкрепа във връзка с прилагането на учебните прог-

рами по учебните предмети от обща професионална подготовка.  
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На учителите по професионална подготовка са направени препоръки с цел 

постигане оптимален резултат в конкретна учебна ситуация и повишаване моти-

вацията на учениците за учене да използват съвременни активни методи и сред-

ства за най-доброто усвояване на учебното съдържание: интерактивни методи; 

казуси; проблемни ситуации; дискусии, разнообразни задачи, изготвяне на пре-

зентации, работа по проект, работа с различни източници в интернет,  проучване 

и синтез на информация и други и въвеждане на най-новите образователни тех-

нологии 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 чрез използване на 

ИКТ в часовете. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.8. Контрол по организация и 

провеждане на държавни из-

пити за придобиване на степен 

на професионална квалифика-

ция - сесия май-юни 2022 го-

дина 

ПГТ „Никола Й. Вапцаров“ – 

Кюстендил 

ПГОСУ  –  Дупница 

ПГИМ „Йордан Захариев“ – 

Кюстендил 

ПГХВХТ - Дупница 

май-юни 

2022 г. 

брой учи-

лища 

4 училища 

 

Извършена текуща проверка „Контрол по подготовката, организирането и 

провеждането на задължителните държавни изпити за придобиване на професи-

онална квалификация, сесия май-юни на учебната 2021/2022 година“ в 4 учи-

лища – Професионална гимназия по туризъм „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстен-

дил, Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. Дупница, 

Професионална гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, гр. 

Кюстендил и Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични тех-

нологии, гр. Дупница.   

Извършена е проверка на дейността на директора на училището и на дейнос-

тите на комисиите по подготовката, организирането и провеждането на задължи-

телните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация в из-

пълнение на Наредба № 1/19.02.2020 г. за организацията и провеждането на из-

питите за придобиване на професионална квалификация в Професионална гим-

назия по туризъм „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил и Професионална гим-

назия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил.  

Осъществен е контрол по провеждането на задължителните държавни изпити 

за придобиване на степен на професионална квалификация чрез защита на дип-

ломен проект в теоретична част за придобиване на трета степен на професио-

нална квалификация на 19.05.2022 г. в Професионална гимназия по туризъм „Ни-

кола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил. 

Осъществен е контрол по провеждането на задължителните държавни изпити 

за придобиване на степен на професионална квалификация чрез защита на дип-

ломен проект в практическата част за придобиване на трета степен на професи-

онална квалификация на 23.05.2022 г.19.05.2022 г. в Професионална гимназия по 

икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил. 

Извършена е проверка на дейността на директора на училището и на дейнос-

тите на комисиите по подготовката, организирането и провеждането на задължи-
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телните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация в из-

пълнение на Наредба № 1/19.02.2020 г. за организацията и провеждането на из-

питите за придобиване на професионална квалификация и Правила за информа-

ционна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на задължи-

телните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация –  

част по теория на професията, провеждани чрез писмена работа или писмен тест 

по изпитна тема, изтеглена в деня на изпита през учебната 2021/2022 година, ут-

върдени със Заповед  № РД 09-2664/24.03.2022 г. на министъра на образованието 

и науката в Професионална гимназия по облекло и стопанско управление, гр. 

Дупница и Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични техно-

логии, гр. Дупница.  

Осъществен е контрол по провеждането на задължителния държавен изпит 

за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по тео-

рия на професията, провеждан чрез писмен тест по изпитна тема, изтеглена в 

деня на изпита на 20.05.2022 г. Професионална гимназия по облекло и стопанско 

управление, гр. Дупница.  

Осъществен е контрол по провеждането на задължителните държавни изпити 

за придобиване на степен на професионална квалификация част по практика на 

професията за придобиване на степен на професионална квалификация на 

27.05.2022 г. в Професионална гимназия по хранително-вкусови и химични тех-

нологии, гр. Дупница. 

При проверките не са констатирани нарушения. 

Изготвен е анализ на резултатите от ЗДИППК сесия май-юни 2022 г. за учи-

лищата от област Кюстендил, който показва следното: 

В област Кюстендил през сесия май-юни на учебната 2021-2022 г. са прове-

дени задължителни държавни изпити за придобиване на професионална квали-

фикация /ЗДИППК/ в 10 училища, както следва: 8 професионални гимназии, 1 

средно училище с професионални паралелки и 1 спортно училище с професио-

нални паралелки. 

Проведени са ЗДИППК по 15 специалности от професии: 13 специалности от 

професии за трета СПК и 2 специалности от професии за втора СПК. 

Данните показва следното: на изпит част по теория са се явили 247 ученици, 

от тях:  

 120 ученици (48,6 %) на дипломен проект;  

 100 ученици (40,5 %) на изпитен билет;  

 27 ученици (10,9%) на изпитен тест.  

На писмен изпит чрез тест са се явили учениците  от ПГОСУ, гр. Дупница по 

специалност код 3451204 Икономика и мениджмънт за придобиване на трета 

СПК. 
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Успешно са положили част по теория 211 от 247 ученици (85,4% от явилите 

се), от тях:  

 120 ученици (56,9 %) на дипломен проект;  

 64 ученици (30,3 %) на изпитен билет;  

 27 ученици (12,8%) на изпитен тест.  

Успешно са положили част по теория според начина на явяване: 

 100 % от учениците, явили се на дипломен проект; 

 64 % от учениците, явили се на изпитен билет; 

 100 % от учениците, явили се на изпитен тест. 

През сесия май-юни на учебната 2021/2022 година 207 ученици са придобили 

степен на професионална квалификация СПК, т. е. 83,8 % от явилите се. 

Изводи:  

Най-висок е делът на учениците, явили се дипломен проект (48,6 %), следва 

делът на учениците, явили се на изпитен билет (40,5 %) и най-малко на изпитен 

тест (10,9 %). 

Най-високи са резултатите на дипломен проект – положили успешно 100% 

от учениците и на изпитен тест – положили успешно 100 % от учениците. По-

нисък е резултатът на изпитна тема – положили успешно 64 % от учениците. 

Висок е делът на учениците успешно положили част по теория – 85,4% . 

Резултати от проведените ЗДИППК в училищата от област Кюстендил: 

- среден резултат на част по теория в точки според начина на явяване: 

на дипломен проект – 67,67 т.;  

на изпитен билет – 47,92 т.;  

на изпитен тест – 53,67.  

- среден успех:  

среден успех от ЗДИППК: Добър 3,96  

среден успех по професионална подготовка от XI и XII клас: Добър 4, 42 

разлика среден успех ЗДИППК - среден успех от обучението по професио-

нална подготовка от XI и XII клас: - 0,46.  

- разлика в средния успех по специалности и училища: 

ЗДИППК – чрез защита на дипломен проект: съгласно приложената справка 

разликата среден успех ЗДИППК - среден успех от обучението по професио-

нална подготовка от XI и XII клас е в границите от – 0,69 до + 0,29. По 2 специ-

алности (8110603 Кетъринг в ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил и 

5220109 Електрически инсталации в ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил ) 

средният успех по ПП е по-висок от средния успех от ЗДИППК с повече от 0,50. 

По 6 специалности разликата е в границите от – 0,47 до + 0,29. 

ЗДИППК – чрез изпитен билет: съгласно приложената справка разликата сре-

ден успех ЗДИППК - среден успех от обучението по професионална подготовка 

от XI и XII клас е в границите от – 2,4 до – 0,04. По 3 специалности (5240110 
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Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти в 

ПГХВХТ, гр. Дупница /– 0,69/; 5420501 Производство на облекло от текстил в 

ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“, гр. Кюстендил /– 1,13/ и 8120101 Орга-

низация на туризма и свободното време в СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

/–2,4/) средният успех по ПП е по-висок от средния успех от ЗДИППК с повече 

от 0,50. По 4 специалности разликата е в границите от – 0, 41. До – 0, 04. 

ЗДИППК – чрез изпитен тест: съгласно приложената справка разликата сре-

ден успех ЗДИППК - среден успех от обучението по професионална подготовка 

от XI и XII клас е – 0,76 по специалност 3451204 Икономика и мениджмънт в 

ПГОСУ, гр. Дупница. 

Резултати от ЗДИППК по специалности: 

 среден успех Мн. Добър – по 1 специалност; 

 среден успех Добър – по 13 специалности; 

 среден успех Среден – по 1 специалност; 

 среден успех Слаб – по 1 специалност. 

Най-висок резултат от ЗДИППК: Мн. Добър 5,09 по специалност 4820101 

Икономическа информатика в ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница. 

Най-нисък резултат от ЗДИППК: Слаб 2.00 по специалност 5420501 Произ-

водство на облекло от текстил в ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора“, гр. 

Кюстендил. Слабите резултати се дължат основно на следните причини: несери-

озно отношение към образователно-възпитателния процес, без изградени навици 

за учене и липса на развито чувство за отговорност и дисциплина, недостатъчна 

активност в учебните часове; слаба мотивация и липса на желание за завършване 

на средно и професионално образование; незаинтересованост на голям процент 

от родителите към образованието, което не е приоритет за тях и за децата им; 

слаб контрол от родителите; социално-битови затруднения и миграция в стра-

ната и чужбина; отпадане от училище поради ранни бракове,  характерни за ром-

ския етнос. 

Изводи:  

Най-висок резултат е постигнат на дипломен проект - 84,65 т. по специалност 

4820101 Икономическа информатика в ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница. 

Най-високият резултат на изпитен билет е 63,5 т. по специалност 5220103 

Електрообзавеждане на производството в ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дуп-

ница. 

Средният успех по професионална подготовка е с 0, 46 по-висок от средния 

успех от ЗДИППК, като двата резултата са съпоставими.  

Мерки: 
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1. На предстояща работна среща през учебната 2022/2023 г. с резултатите от 

текущата проверка и анализа на резултатите от ЗДИППК ще бъдат запознати ди-

ректорите на професионални гимназии и на училищата с професионални пара-

лелки. 

2. На предстоящите съвещания през учебната 2022/2023 г. с резултатите от 

текущата проверка и анализа на резултатите от ЗДИППК ще бъдат запознати 

учителите по професионална подготовка. 

 3. През учебната 2022/2023 година на директорите на училищата и учите-

лите по професионална подготов-ка ще бъде оказвана методическа подкрепа от 

старши експерта по професионално образование и обучение във връзка с подго-

товката, организирането и провеждането на задължителните държавни изпити за 

придобиване на професионална квалификация през учебната 2022/2023 година. 

4.  В Годишния план за дейността на РУО – Кюстендил и личния план на 

старши експерта по професионално образование и обучение за учебната 

2022/2023 година ще бъде включена текуща проверка „Контрол по подготовката, 

организирането и провеждането на задължителните държавни изпити за придо-

биване на професионална квалификация, сесия май-юни на учебната 2022/2023 

година“. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.9. Осигурени условия за органи-

зация и провеждане на обуче-

ние по нови професии и специ-

алности през учебната 

2022/2023 година 

декември 

2021 г.-  

февруари 

2022 г. 

брой учи-

лища 

брой учи-

лища, зая-

вили прием 

по нови про-

фесии и спе-

циалности 

Предложения за прием по нови професии и специалности са направили 4 

професионални гимназии. 

Извършена текуща проверка „Осигурени условия за организация и провеж-

дане на обучение по нови професии и специалности през учебната 2022/2023 го-

дина“ в 5 училища – ПГ по транспорт, гр. Дупница, ПГОСУ, гр. Дупница, ПГ 

„Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница, ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница и ПГТ „Н. 

Й. Вапцаров“, гр. Кюстендил за установяване наличието на условия за организа-

ция и провеждане на обучение по нови професии и специалности през учебната 

2022/2023 година.  

Изготвени са 5 констативни протокола, 5 експертни оценки за обучение по 5 

нови специалности от професии и 5 доклада. 

  

13.2.10. Установяване състоянието на 

квалификационната дейност в 

образователни институции от 

област Кюстендил: 

Професионална гимназия, гр. 

Бобов дол 

СУ ,,Христо Ботев“, гр. Бобов 

дол 

ОУ ,,Неофит Рилски“, гр. Дуп-

ница 

ноември  

2021 г. - 

февруари 

2022 г. 

 

брой учи-

лища 

5 училища 

 

Текущите проверки относно създадената организация за осъществяване на 

квалификационната дейност във всички планирани за проверка училища, са осъ-

ществени в срок: 

- Професионална гимназия, гр. Бобов дол – на 05.11.2021 г.  

- СУ ,,Христо Ботев“, гр. Бобов дол – на 03.12.2021 г. 

- ОУ ,,Неофит Рилски“, гр. Дупница – на 17.02.2022 г. 

- ПМГ ,,Проф. Ем. Иванов”, гр. Кюстендил – на 07.01.2022 г.  

- НУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил – на 08.02.2022 г. 
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ПМГ ,,Проф. Ем. Иванов”, гр. 

Кюстендил 

НУ ,,Св. Климент Охридски“, 

гр. Кюстендил 

В проверените училища е осъществен контрол относно планирането и изпъл-

нението на квалификационните дейности, дейността на вътрешноинституцио-

налните организационни форми за квалификация – планиране и дикументиране, 

методическото и организационно подпомагане на педагогически специалисти, 

постъпили за първи път на работа в системата на училищното образование, пла-

ниране и разходване на средствата за квалификация от делегирания бюджет на 

съответната образователна институция. Прегледани са портфолиата на педаго-

гическите специалисти относно отразяване в тях на постигнатите компетент-

ности от професионалния им профил съгласно изискванията на Наредба 

№15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, дирек-

торите и другите педагогически специалисти. В деня на всяка проверка с педа-

гогическите специалисти е проведена анкета, с цел проучване състоянието, ка-

чеството и ефективността на квалификационната дейност в съответното учи-

лище. 

Нарушения на нормативните документи, регламентиращи квалификацията 

на педагогическите специалисти са констатирани в ОУ ,,Неофит Рилски“, гр. 

Дупница и НУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил, за което на директорите 

на посочените училища са дадени задължителни предписания със заповеди на 

началника на РУО – Кюстендил. 

При проверките са установени следните нарушения: 

- Отчитане на проведено обучение на педагогическите специалисти в учи-

лище с външен лектор, за което всеки участник е получил удостоверение за 1 

квалификационен кредит, и като вътрешноинституционална квалификация за 

16 академични часа; 

- Липса на осигурени условия всеки от педагогическите специалисти да по-

виши квалификацията си с не по-малко от 16 академични часа годишно;  

- Утвърждаване на годишни средства за квалификация в размер на по-малко 

от 1,2% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персо-

нал; 

 - Липса на контрол от директора на дейностите за повишаване квалификаци-

ята на педагогическите специалисти – планиране, изпълнение и отчитане; 

 - Формално планиране на квалификационната дейност – провеждане на дей-

ности, които не са планирани, а планираните такива не са проведени; 

 - Неизпълнение на планираните квалификационни дейности; 

За всяко проверено училище са изготвени констативни протоколи и доклад 

до началника на РУО – Кюстендил, а за образователните институции с устано-

вени нарушения – и проекти на заповеди за задължителни предписания.  

За извършените текущи проверки относно установяване състоянието на ква-

лификационната дейност в образователни институции от област Кюстендил е из-

готвен обобщен доклад до началника на РУО – Кюстендил. 
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По време на проверките с директорите и председателите на вътрешноинсти-

туционалните организационни форми за квалификация са обсъдени проблемите, 

допуснатите пропуски и слабости и положителните страни при планирането, 

провеждането, контрола, документирането и отчитането на дейностите, свър-

зани с квалификацията и кариерното развитие на педагогическите специалисти. 

Дадени са методически насоки и препоръки за подобряване на дейността във 

всички проверени училища по отношение на: проучване на потребностите от 

квалификация, изготвяне на план за квалификационната дейност, отчитане на 

проведените вътрешноинституционални квалификационни форми, контролната 

дейност на директора и др. 

Във връзка с контролната дейност на РУО, отнасяща се до квалификацията и 

кариерното развитие на педагогическите специалисти, е извършен последващ 

контрол относно изпълнение на задължителните предписания, дадени на дирек-

торите на училища, в които са констатирани нарушения. 

На директора на НУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил е оказана ме-

тодическа подкрепа и са дадени насоки за изготвяне на констативен протокол 

във връзка с отразяване на констатациите от извършени проверки относно из-

пълнение и отчитане на планирани квалификационни дейности и участието на 

педагогическите специалисти в дейности за повишаване на квалификацията им.  

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.11. Спазване на процедурата и 

изискванията за преместване 

на учениците: 

ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. 

Дупница 

ПГЛП „Вл. Димитров – Майс-

тора“, гр. Кюстендил 

СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов 

дол 

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

3 училища Извършени са проверки в 3 училища относно спазване на процедурата и 

изискванията за преместване на учениците от директорите на училищата - ПГЛП 

„Владимир Димитров – Майстора“ - гр. Кюстендил, СУ „Христо Ботев“ – гр. Бо-

бов дол и ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница.  

Не се спазва чл.104, ал.2 от Наредба №10 от 1 септември 2016 г. за организа-

ция на дейностите в училищното образование в частта за обявяване на свободни 

места в регионално управление на образованието.  

Открити са нарушения и в трите училища. 

На директорите е оказана методическа подкрепа по отношение на организи-

ране на дейностите по признаване на училищното обучение на ученици, идващи 

от чужди държави преди записването им и по отношение на спазване на проце-

дурата и изискванията за преместване на учениците.  

Дадени са заповеди за задължителни предписания със срокове за отстраня-

ване на пропуските на директорите на ПГЛП „Владимир Димитров – Майстора“ 

- гр. Кюстендил, СУ „Христо Ботев“ – гр. Бобов дол и ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. 

Дупница. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

  

13.2.12. Установяване на изпълнени-

ето от директора на учили-

щето на дейностите относно 

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

2 училища Проверени са ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дупница и ПТГ „Джон Атана-

сов“, гр. Кюстендил.  
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присъствието на учени-

ците/спазване на процедурата 

по налагане на санкциите на 

учениците, заложени в На-

редба за приобщаващото обра-

зование. 

ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. 

Дупница 

ПТГ „Джон Атанасов“, гр. 

Кюстендил 

Обект и предмет на контрола: Дейността на директора по изпълнение на дей-

ностите, заложени в Наредба за приобщаващото образование относно налагане 

на санкции на учениците в училището. 

Проверката обхваща следните задачи: 

1. Проверка на документите в институцията относно дейността на директора 

по изпълнение на дейностите, заложени в Наредба за приобщаващото образова-

ние относно налагане на санкции на учениците в училището. 

2. Събеседване с директора на училището. 

При текущата проверка в ПГ „Акад. С. П. Корольов“ – гр. Дупница е устано-

вено, че са наложени санкции на 68 ученици за проверявания едногодишен пе-

риод, а в ПТГ „Джон Атанасов“ – гр. Кюстендил за проверявания едногодишен 

период не е наложена нито една санкция на ученик поради противоречие на Пра-

вилника за дейността на училището с Наредба за приобщаващото образование.  

При налагане на санкции на учениците в училищата същите следва да са пос-

тавени в равни условия при спазване на принципа за равнопоставеност описан в 

чл.3, ал.2, т.4 от Закона за предучилищното и училищното образование.  

Констатирани са нарушения и в двете училища. Дадени са заповеди със за-

дължителни предписания на директорите на ПГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Дуп-

ница ПТГ „Джон Атанасов“, гр. Кюстендил за отстраняване на пропуските. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.13. Дейността на Педагогическия 

съвет по чл. 262 и чл. 263 от 

ЗПУО – планиране, реализи-

ране и документиране. Мето-

дическо подпомагане: 

ДГ „Мечта“, гр. Дупница 

ДГ „Еделвайс“, гр. Кюстендил 

НУ „Св. Климент Охридски“, 

гр. Кюстендил 

ОУ „Христо Ботев“, с. Край-

ници, общ. Дупница 

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

2 училища  

2 детски гра-

дини 

Обект и предмет на контрола: Дейността на Педагогическия съвет по чл. 262 

и чл. 263 от ЗПУО – планиране,  реализиране и документиране. 

Проверката обхваща следните задачи:  

1. Проверка на документите в институцията относно дейността на Педагоги-

ческия съвет. 

2.  Провеждане на разговор с директора на детската градина и оказване на 

методическа подкрепа. 

Проверени са ДГ „Мечта“ - гр. Дупница, ДГ „Еделвайс“ - гр. Кюстендил, НУ 

„Св. Климент Охридски“- гр. Кюстендил и ОУ „Христо Ботев“- с. Крайници, 

общ. Дупница. На директорите на 4-те образователни институции са дадени за-

поведи със задължителни предписания    за отстраняване на пропуските. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

  

13.2.14. Контролна дейност по спаз-

ване на Механизма за противо-

действие на тормоза и насили-

ето в институциите в систе-

мата на предучилищното и 

училищното образование и 

Алгоритъма за неговото при-

лагане: 

октомври 

2021 г. – 

юни 2022 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 – ОУ 

„Н. Й. Вапцаров“ - гр. Бобов дол и ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстен-

дил. 

 Със заповед е дадено задължително предписание на директора на ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“ – гр. Бобов дол за организиране и контролиране на цялостната дей-

ност по изпълнението на Механизма за противодействие на тормоза и насилието 
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ПМГ „Проф. Емануил Ива-

нов“, гр. Кюстендил 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бо-

бов дол 

в системата на предучилищното и училищното образование и Алгоритъма за не-

говото прилагане, съгласно Заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на 

образованието и науката. 

В ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил на     директора на учили-

щето е оказана методическа подкрепа и са дадени препоръки. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 

13.2.15. Осъществяване на контрол по 

изпълнение на дейностите от 

директорите на училища за из-

пълнение на индивидуални 

учебни планове на учениците. 

ежемесечен брой учи-

лища 

брой учи-

лища, обуча-

ващи уче-

ници по ин-

дивидуален 

учебен план 

През учебната 2021/2022 г. е осъществяван ежемесечно контролът по изпъл-

нение на дейностите от директорите на училища за изпълнение на индивидуал-

ните учебни планове на 57 ученици в 15 училища.  

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.  

Във връзка с чл. 95, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното обра-

зование и утвърдена със заповед № РД-330/15.09.2021 г. на началника на РУО – 

Кюстендил Процедура за осъществяване на ежемесечен контрол по изпълнение 

на индивидуалните учебни планове на 11.11.2021 г. е извършена текуща про-

верка в Основно училище „Св. Климент Охридски“, гр. Дупница относно създа-

дената организация от директора на училището по изпълнението на индивиду-

алните учебни планове на учениците със СОП. 

При проверката не са констатирани нарушения на директора като орган за 

управление и контрол, но са констатирани пропуски, че след преминаването в 

обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) ИУП на 2 ученици не са из-

пълнени, за което са дадени препоръки на директора на училището за пропусна-

тите часове от ИУП да създаде организация за реализирането им чрез преструк-

туриране на учебното съдържание.  

  

13.2.16. Осъществяване на контрол от-

носно дейността на директора 

при осигуряването на обща 

подкрепа за личностно разви-

тие на деца и ученици в ЦПЛР 

октомври 

2021 г. 

май 2022 г. 

брой 

ЦПЛР 

ЦПЛР – ОДК, 

гр. Кюстен-

дил 

Извършена е текуща проверка относно дейностите на директора на ЦПЛР-

ОДК  - Кюстендил при осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на 

деца и ученици.  

От проверката е установено, че директорът на ЦПЛР-ОДК - Кюстендил е спа-

зил изискванията на Наредба за приобщаващото образование при създаване на 

организацията за провеждане на обща подкрепа за личностно развитите на деца 

и ученици. 

Общата подкрепа за личностно развитие в ЦПЛР-ОДК – Кюстендил включва 

занимания по интереси и кариерно ориентиране на учениците. 

Дейностите за занимания по интереси се осъществяват въз основа на План за 

обучение на ОДК – Кюстендил за учебната 2021/2022 година.  Формирани са 50 

групи за обучение в области: „Наука и технологии“, „Изкуства“, „Спорт“. Пос-

тоянно действащи са 39, 8 са временно действащи през учебната година и 3 са 

временно действащи през ваканциите. В различните организационно педагоги-

чески форми – школи, клубове и състави се обучават 491 деца и ученици. 
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За провеждането на дейностите за кариерно ориентиране на учениците, ка-

риерните консултанти от ЦПРЛ-ОДК – Кюстендил имат утвърдени от директора 

месечни план-графици, в които описват дейностите, час и място на провеждане, 

потребители на услугата. 

Не са установени нарушения при извършената проверка, оказана е методи-

ческа подкрепа на директора на ЦПРЛ-ОДК – Кюстендил. 

13.2.17. Осъществяване на контрол за: 

- обучението на ученици в за-

дължителна училищна въз-

раст в самостоятелна форма 

по реда на 112, ал. 1, т. 2 от 

ЗПУО 

- обучението на деца в задъл-

жителна предучилищна въз-

раст в самостоятелна органи-

зация по реда на чл. 67, ал. 2 от 

ЗПУО 

съгласно 

сроковете, 

определени 

в чл. 21, ал. 

10 от 

ПУФРУО 

 

брой 

деца/уче-

ници 

съгласно пос-

тъпилите в 

РУО доклади 

на директори 

на ДГ и учи-

лища 

1. Осъществен е контрол в края на първи и втори срок на учебната 

2021/2022 

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 8 училища – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил, 

ОУ „Проф. Марин Дринов“-гр. Кюстендил, ПГЛП „Вл. Димитров – Майстора“ – 

гр. Кюстендил, ОУ „Аверкий Попстоянов“- гр. Рила, ОУ „Св. Кл. Охридски“ – 

гр. Дупница, ОУ „Неофит Рилски“- гр. Дупница, ОУ „Хр. Павлович“ – гр. Дуп-

ница и ПГ „Акад. С. П. Корольов“- гр. Дупница се обучават 17 ученици в задъл-

жителна училищна възраст в самостоятелна форма. 

Извършени са 16 проверки, констатирани са нарушения в 2 училища, изда-

дени са 3 заповеди със задължителни предписания на директорите на ОУ „Авер-

кий Попстоянов“- гр. Рила и ОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Дупница. 

2. Осъществен е контрол в края на учебното време на учебната 2021/2022 

година относно създадената организация от директорите в 2 детски градини – ДГ 

„Първи юни“- гр. Кюстендил и ДГ „Май“ – гр. Кюстендил и в 1 училище – ОУ 

„Св. Кл. Охридски“ – гр. Дупница за организиране и провеждане на самостоя-

телна организация за социализация, отглеждане и обучение на деца в задължи-

телна предучилищна възраст – в 2 детски градини за 5 деца и в 1 училище за 1 

дете. 

Извършени са 3 проверки, не са констатирани нарушения. На директора на 

ДГ „Май“ – гр. Кюстендил е дадена препоръка. 

  

13.2.18. Контрол по спазване на сроко-

вете за въвеждане на информа-

цията в НЕИСПУО и утвърж-

даване на Списък-образец 

№№  1, 2, 3  

учебна 

2021/2022 

година 

брой 37 училища, 

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 всички 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 с изключение 

на Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски, гр. Кюстендил и ДГ „Здравец“, гр. Бо-

бошево. На директорите на двете образователни институции със заповеди са да-

дени задължителни предписания. 

  

13.2.19. Контрол за съответствието на 

отразената в Списък-образец 

септември 

2021 г . – 

брой учи-

лища 

5 училища Осъществен е контрол на 7 училища: ОУ „Св. Климент Охридски , с. Трек-

ляно; ПГИМ „ Йордан Захариев“, гр. Кюстендил; ОУ „Св. Климент Охридски“, 
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№ 1 информация за образова-

телната институция и органи-

зацията на образователния 

процес за учебната година с 

нормативната уредба преди и 

след срока на утвърждаването 

му 

декември 

2021 г. 

гр. Дупница; СУ „Васил Левски“, гр. Кюстендил; ПГСС „Св. Климент Охрид-

ски“, гр. Кюстендил; ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница;  Шесто ОУ „Св. Паи-

сий Хилендарски“, гр. Кюстендил. 

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 2021/2022 година. Проверка на съответствието на отразената от дирек-

тора на училището в Списък-образец № 1 информация за образователната инс-

титуция и организацията на образователния процес за учебната година с норма-

тивната уредба преди и след срока на утвърждаването му. 

До всички проверени директори са изготвени уведомителни писма до дирек-

торите на проверените училища за резултатите от извършената проверка, за до-

пуснати пропуски и грешки, както и препоръчителни срокове за отстраняването 

им. 

Всички установени пропуски и грешки са отстранени в дадения от експер-

тите срок.    

13.2.20. Контрол на основание чл. 77, 

ал. 2 от Наредбата за услови-

ята и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на 

намалените приходи от прила-

гането на цени за обществени 

пътнически превози по авто-

мобилния транспорт, предви-

дени в нормативните актове за 

определени категории път-

ници, за субсидиране на об-

ществени пътнически превози 

по нерентабилни автобусни 

линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в пла-

нински и други райони и за из-

даване на превозни документи 

за извършване на превозите, 

приета с Постановление № 163 

от 29.06.2015 г. на МС, от-

носно спазване на наредбата 

при извършване на превозите 

по чл. 19, т. 8. 

 

октомври 

2021 г. –  

юни 2022 г. 

брой учи-

лища 

2 училища Извършена е  текущи проверки в 2 училища – ОУ „Никола Вапцаров“ - гр. 

Бобов дол и ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил. 

При проверките е установено, че директорите на горепосочените училища 

са организирали безплатен превоз на учениците по чл. 19, т. 8 от Наредбата за 

условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените 

приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомо-

билния 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 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 директора на ОУ „Проф. Марин 

Дринов“ – гр. Кюстендил и препоръки на директора на  ОУ „Никола Вапцаров“ 

- гр. Бобов дол. 

За текущите проверки е изготвен обобщен доклад. 
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 Проверки извън плана       

 Организация на обучението на 

учениците по чл. 115а от За-

кон за предучилищно и учи-

лищно образование 

  6 училища Извършена е текуща проверка в 6 училища: Шесто ОУ „Св. Паисий Хилен-

дарски“ – Кюстендил, ПТГ „Н. Й. Вапцаров – Кюстендил, ПГОСУ – Дупница, 

СУ „Христо Ботев“ – Сапарева баня, ОУ „Св. Климент Охридски – Дупница и 

ПГИМ „Йордан Захариев“ – Кюстендил.  

Предмет на контрола: Дейността на директора на училището по организа-

ция и контрол на обучението от разстояние в електронна среда за учениците по 

чл. 115а от Закон за предучилищно и училищно образование във връзка с Раз-

дел III. Обучение от разстояние в електронна среда на Наредба № 10/01.09.2016 

г. за организация на дейностите в училищното образование. 

Проверката обхваща следните дейности/задачи: 

1. Създадена организация от директора на училището за обучение от разс-

тояние в електронна среда за учениците  по чл. 115а от Закон за предучилищно 

и училищно образование във връзка с Раздел III. Обучение от разстояние в 

електронна среда на Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование. 

2. Създадена организация за обща подкрепа за личностно развитие съгласно 

чл. 27, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 3, ал. 8 във връзка с ал. 3 от Наредба за приобщава-

щото образование. 

3. Създадени механизми за навременно и текущо информиране на родите-

лите за състоянието, организацията, предприетите мерки и правилата, които 

следва да се спазват в училището. 

4. Осъществен контрол от директора на обучението от разстояние в елект-

ронна среда на учениците.  

5. Попълване в момента на проверката на справки по образец, които са не-

разделна част от заповедта. 

При проверките на експертите от РУО – Кюстендил  не са констатирани на-

рушения.  

  

 Контрол на организацията на 

обучението по математика в 

училища с резултати от НВО 

в VII клас по математика, по-

ниски от средните за стра-

ната 

през учебната 2020/2021 го-

дина. 

  1 училище Съгласно т. 3.1. от годишния план на ст. експерт по математика е извършена 

текуща проверка на организацията на обучението по математика в училища с 

резултати от НВО в VII клас по математика, по-ниски от средните за страната. 

Реализирана е проверка в Спортно училище „Васил Левски“, гр. Кюстендил. 

Проверен е един учител по математика, преподаващ в VII клас. Не са констати-

рани нарушения. 

Изготвен констативен протокол и доклад до началника на РУО – Кюстендил. 

  

 Организация на обучението по 

математика в училища с ре-

зултати от НВО в X клас по 

  1 училище Съгласно т. 3.1. от годишния план на ст. експерт по математика е извършена 

текуща проверка на организацията на обучението по математика в училища с 

резултати от НВО в X клас по математика, по-ниски от средните за страната. 
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математика, по-ниски от 

средните за страната. 

Реализирана е проверка в ПГЛП „Вл. Димитров – Майстора, гр. Кюстендил. 

Проверени са двама учители по математика, преподаващи в X клас. Не са конс-

татирани нарушения. 

Изготвен констативен протокол и доклад до началника на РУО – Кюстен-

дил 

 Създадена организация и кон-

трол от директора на учили-

щето по отношение изпълне-

ние на дейностите на ниво об-

разователна институция за 

прилагане на ПМС № 100 от 

08.06.2018 г., изменено и до-

пълнено с ПМС № 259 от 

14.10.2019 г. 

  

9 училища Извършени са проверки в девет училища: ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дуп-

ница; ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил; ПГТ „Никола Й. Вапцаров“, 

гр. Кюстендил; ОУ „Аверкий Попстоянов“, гр. Рила; ПГХВХТ, гр. Дупница; VI 

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кюстендил; СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов 

дол; ПГСС „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил; ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-

тодий“, гр. Кюстендил . Проверени са: 

- създадения ред за своевременно установяване на причините за отсъствие на 

учениците и посещение по домовете на отсъстващите по неуважителна причина 

деца и ученици и прилаганите мерки за предотвратяване отсъствието на децата 

и ученици по неуважителни причини; 

- изпълнението от директорите на чл. 5, ал. 9, т. 6 от ПМС 100; 

- осъщественото взаимодействие с родителите с цел мотивирането им за оси-

гуряване на трайното присъствие на детето или ученика в образователната инс-

титуция (форми, създаден ред, проблеми, добри практики); 

- прилаганите мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците 

в риск от отпадане в съответствие с държавния образователен стандарт за при-

общаващо образование;  

- прилаганите мерки за ангажиране на застрашените от отпадане ученици в 

училищния живот. 

Във всички проверени образователни институции има сформирани училищни 

екипи за обхват. При проверките не са констатирани нарушения от директорите 

на образователните институции. 

  

 Създадена организация от ди-

ректора на училището за про-

дължаване на мерките за пре-

дотвратяване на отпадането 

от училище на преместени 

ученици поради отсъствия по 

неуважителни причини след 

наложена санкция „премест-

ване в друго училище“. 

  5 училища Извършена е проверка на документацията на пет училища: ОУ „Свети Кли-

мент Охридски“ – гр. Дупница, ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дупница, ОУ „Христо 

Ботев“ – с. Самораново, Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Кюстендил, ОУ 

„Христаки Павлович“ – гр. Дупница. 

Проверена е документацията в приемащото училище, доказваща прилагането 

на мерки за предотвратяване на отпадането на преместен ученик. 

Необходимата информация е представена от всички директори на провере-

ните образователни институции в срок. 

През учебната 2021/2022 година на 9 ученици е наложена санкция „Премес-

тване в друго училище“. От тях 1 ученик е отписан, 1 ученик е с неоформен ус-

пех, 3 ученици ще полагат поправителни изпити и 1 ученик е заминал в чужбина.  

При проверката не са установени нарушения от директорите на училищата. 
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 Контрол по планиране и осъ-

ществяване на училищния 

прием в първи клас за учеб-

ната 2022/2023 година. 

  1 училище Проверката е извършена в ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница. 

Проверена е дейността на директора по планиране и реализиране на училищ-

ния прием в първи клас за учебната 2022/2023 година при спазване на раздел II 

от Наредба № 10 от 01 септември 2016 г. за организация на дейностите в учи-

лищното образование. 

Във връзка с установени нарушения на директора на ОУ „Евлоги Георгиев“ 

– гр. Дупница, са дадени задължителни предписания относно: 

- Гарантиране на  определения брой места в паралелките за деца, чийто 

майчин език е ромски, съгласно Система за прием на ученици в първи клас на 

общинските училища на територията на гр. Дупница за съответната учебна го-

дина; 

- Утвърждаване на  училищния план-прием след становище на обществе-

ния съвет, което заедно с утвърдения план-прием да се публикува на интернет 

страницата на училището. 

  

 Контрол на организацията и 

изпълнението на дейностите 

по приемане на заявления за 

участие в класиране на уче-

ници за прием в VIII клас в нес-

пециализираните училища на 

места по държавен план-

прием за учебната 2022/2023 

година. 

  1 училище Проверена е създадената организация и изпълнението на дейностите по при-

емането на документи на ученици за участие в първи етап на класиране в ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил - училище гнездо, определено със  

Заповед № РД06-208/15.06.2021 г. на началника на РУО – Кюстендил. 

Установено е, че директорът на училището е създал необходимата организа-

ция за изпълнението на дейностите по приемане на заявления за участие в кла-

сиране на ученици за прием в VIII клас в неспециализираните училища на места 

по държавен план-прием за учебната 2022/2023 година съгласно т. VI. от Прило-

жение 2 на Заповед № РД09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и 

науката във връзка с организация на дейностите по приемане на ученици в VIII 

клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учеб-

ната 2022/2023 година. Със заповед № 1442/21.06.2022 г. на директорът на ОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Кюстендил е определена училищна комисия за 

приемане на документи за участие в класирането. Срещу подпис членовете на 

комисията са запознати със задълженията си.  

Създадени са условия за приемане на заявленията за участие в класиране на 

ученици за прием в VIII клас в неспециализираните училища на места по държа-

вен план-прием за учебната 2022/2023 година и са осигурени условия за свобо-

ден избор на специалност от професия или на профил. 

Не са констатирани нарушения. 

  

 Контрол по осъществяване на 

задължително предучилищно 

образование в училище в про-

тиворечие на чл. 56, ал. 2 от 

Закона за предучилищното и 

училищното образование 

  1 училище Проверена е документацията, свързана с осъществяване на задължително 

предучилищно образование в ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Кюстендил. 

Установено е, че директорът на училището през учебната 2021/2022 г. е за-

писал в групата за задължително предучилищно образование към училището две 

деца на 4-годишна възраст при условие, че в гр. Кюстендил има 6 детски гра-

дини, с което е нарушил чл. 56, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
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( По възлагателно писмо № 

9105-168/03.05.2022 г. на 

МОН) 

образование и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 5 от 03 юни 2016 г. за предучилищното 

образование. 

Във връзка с установените нарушения на директора на училището са дадени 

със заповед задължителни предписания. 

 Осъществяване на контрол на 

учебниците, които се използ-

ват в обучението по чужд 

език в гимназиалния етап. 

(По възлагателно писмо № 

9105-167/03.05.2022 г. на 

МОН) 

  19 училища В периода от 16.05.2022 г. до 30.05.2022 г. е извършена проверка по доку-

менти, изискани от директорите на средните училищата, профилираните гимна-

зии, професионалните гимназии в област Кюстендил и Спортно училище „Васил 

Левски“, гр. Кюстендил, провеждащи обучение по чужд език в гимназиален етап. 

Проверено е съответствието на използваните учебници в обучението по чужд 

език в гимназиалния етап с учебниците, включени в списъка на учебните комп-

лекти по учебен предмет чужд език по учебни програми за постигане на нива по 

Общата европейска езикова рамка към Заповед № РД 09-88/06.01.2021 г. на ми-

нистъра на образованието и науката. 

При извършената проверка не е открито несъответствие на  учебниците по 

чужд език, използвани в двата гимназиални етапа за обучение за общообразова-

телна и профилирана подготовка по съответните учебни програми за постигане 

на съответните нива. 

  

 Осъществяване на контрол на 

училищни учебни планове за ХI 

и ХII клас за учебните 

2020/2021 и 2021/2022 години 

в ПГ „Акад. С П. Корольов“, 

гр. Дупница 

  1 училище Обект на проверката: Утвърдените от директора училищни учебни планове 

за ХI и ХII клас за учебните 2020/2021 и  2021/2022 години. 

 Проверката обхваща следните дейности/ задачи:  

1. Проверка на утвърдените от директора на училището учебни планове за 

ХI и ХII клас за учебните 2020/2021 и 2021/2022 години.  

2. Събеседване с директора на училището. 

Проверката установи, че директорът на училището не е разработила училищ-

ните учебни планове с часове по учебния предмет „чужд език – руски“, който се 

изучава в XI клас през учебната 2020/2021 година, в XI клас и XII клас през учеб-

ната 2021/2022 година, съгласно чл. 12, ал. 2, т. 6 Рамков учебен план за профе-

сионално образование с разширено изучаване на чужд език (приложение № 6) на 

Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл.12, ал.2, т. 8 Рамков учебен план 

за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на 

чужд език (приложение № 8) на Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и 

чл.12, ал.2, т. 24 Рамков учебен план за професионално образование без интен-

зивно и без разширено изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез ра-

бота (дуална система на обучение) (приложение № 24) на Наредба № 

4/30.11.2015 г. за учебния план, с което е нарушила чл.94, ал.1, чл.258, ал.1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 31, ал. 1, т.1, т.2, т.3, 

т.4 и т.5  от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното раз-

витие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Във връзка с констатираните нарушения на директора са дадени задължи-

телни предписания. 
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 Проверки по жалби и сигнали    През учебната 2021/2022 година са постъпили в РУО – Кюстендил 5 жалби 

и 6 сигнала. За всеки от тях са предприети действия за изпълнение на задълже-

нията по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

 

 

13.3. Мониторинг       

13.3.1. Мониторинг по НП „Учени-

чески олимпиади и състеза-

ния“, одобрена с РМС № 188 

от 5 март 2021 г., Модул  „Оси-

гуряване на обучение на та-

лантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

  
 

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой про-

екти, 

брой 

сформи-

рани 

групи  

11 проекта от 

6 училища, 

14 групи от 6 

училища 

Извършен е мониторинг на изпълнението на дейностите на  НП „Ученически 

олимпиади и състезания“, приета с РМС №188 от 5 март 2021., Модул  „Осигу-

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

ади“ на 14 групи в 6 училища 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. Документацията  е добре поддържана и архиви-

рана и отговаря на изискванията на програмата. Програмата създава добри усло-

вия за развитие способностите на талантливите ученици и представянето им на 

областните и националните кръгове на ученическите олимпиади и състезания. 

  

13.3.2. Мониторинг по НП „Заедно в 

грижата за всеки ученик“ 

Модул 1 „Осигуряване на ус-

ловия за системно проследя-

ване на личните постижения 

на учениците чрез създаване 

на индивидуално портфолио и 

оценъчна карта“ 

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой про-

екти, 

 

2 училища По Национална програма „Заедно в грижата за всеки ученик“- Модул 1 „Оси-

гуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учени-

ците чрез създаване на индивидуално портфолио и оценъчна карта“ за учебната 

2021/2022 год. са спечелили проекти 2 училища, както следва: НУ „Св. Климент 

Охридски“ – Кюстендил и ОУ „Христо Ботев“ – Крайници, общ. Дупница. Из-

вършен е мониторинг в двете училище и са изготвени 12 карти за мониторингово 

посещение – образец на МОН. Изготвени са доклади за осъществения монито-

ринг до началника на РУО. Изготвен е междинен и окончателен отчет по модула 

на Националната програма „Заедно в грижата за всеки ученик“ 

  

13.3.3. Мониторинг по НП „Успя-

ваме заедно“ 

Модул 1: Хубаво е в детската 

градина 

 

Модул 2: Иновативна детска 

градина 

 

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой дет-

ски гра-

дини  

 

4 детски гра-

дини 

 

3 детски гра-

дини 

 

Извършен е мониторинг в 4 детски градини по модул 1 и в 3 детски градини 

по модул 2 на НП „Успяваме заедно“ през м. юни 2022 г.   

По време на мониторинга в детските градини изпълняващи дейности по мо-

дул 1 „Хубаво е в детската градина“ е установено, че директорите на детските 

градини са създали организация и са осъществили планираните дейности в съот-

ветствие с изискванията на програмата. Общото изпълнение във всички четири 

детски градини от област Кюстендил, участващи в НП „Успяваме заедно“, модул 

1 „Хубаво е в детската градина“ е добро, а общата оценка на ефективността на 

реализираните дейности за осигуряване на плавен преход на детето от семейната 

среда към детската градина е „много висока“. 

При извършения мониторинг по модул 2 „Иновативна детска градина“ е ус-

тановено, че директорите на детски градини „Радост“, с. Яхиново, общ. Дупница 

и „Еделвайс“, гр. Кюстендил са създали организация и са осъществили планира-

ните дейности в съответствие с изискванията на програмата. Общото изпълнение 
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в тези две детски градини от област Кюстендил е добро, а общата оценка на ефек-

тивността на реализираните дейности по модул 2 за работа по иновативни про-

екти е „висока“ и „много висока“. 

При мониторинговото посещение в детска градина „Калина“, гр. Дупница е 

открито неизпълнение на задълженията - неспазване на срока в проектното пред-

ложение за изграждане на детски площадки и откриването им по график. За ус-

тановеното нарушение на директора на детска градина „Калина“ е издадена за-

повед на началника на РУО – Кюстендил със задължително предписание. 

Общото изпълнение в детска градина „Калина“, гр. Дупница е „задоволи-

телно“, а общата оценка на ефективността на реализираните дейности по модул 

2 за работа по иновативни проекти е „висока“. 

За извършения мониторинг е представен доклад в МОН. 

13.3.4. Мониторинг по НП „Оптими-

зиране на вътрешната струк-

тура на персонала“ 

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой В зависимост 

от  подаде-

ните 

от училищата 

и РЦПППО 

заявки 

 Извършен е мониторинг на съответствието на декларираните и реално из-

вършените разходи по т. 6.2. от Национална програма “Оптимизиране на вът-

решната структура на персонала“ за 2021 г. в следните образователни институ-

ции, 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 

9. ПГЛП „Владимир Димитров-Майстора – гр. Кюстендил 

10. ПГТ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Кюстендил 

Проверена е документацията, касаеща изпълнението на Национална прог-

рама “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2021 г., одобрена 

с Решение № 188 от 5 март 2021 г. на Министерския съвет. 

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 2021 г са полу-

чени 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 2021 г., с което 
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са спазени изискванията на т. 6.2. от Национална програма “Оптимизиране на 

вътрешната структура на персонала“ за 2021 г. 

Извършена е проверка и потвърждаване в електронната платформа на НП 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в модул годишен отчет 

получените и изразходваните средства за всяка институция, ВРБ към МОН за 

четирите транша през 2021 г. 

13.3.5. Мониторинг по НП „Инова-

ции в действие“ 

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой в зависимост 

от подаде-

ните 

от училищата 

заявки 

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 иновации и изготви отчет. 

Извършени са 4 мониторинга –ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстен-

дил, ПГИМ Йордан Захариев“ – Кюстендил, ОУ „Евлоги Георгиев“ – гр. Дуп-

ница  и ОУ "Професор Марин Дринов"  – гр. Кюстендил. Демонстрираните прак-

тики са в следните иновативни области: организиране по нов или усъвършенст-

ван 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. 

  

13.3.6. Мониторинг по НП „Бизнесът 

преподава “ 

учебна 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой в зависимост 

от подаде-

ните 

от училищата 

заявки 

Извършен мониторинг на изпълнението на дейностите по Национална прог-

рама „Бизнесът преподава“ в 1 училище – ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. 

Кюстендил. Не са констатирани нарушения. Резултатите от мониторинга са от-

разени в протоколи за мониторинг – 4 броя и доклад до началника на РУО – 

Кюстендил 

  

13.3.7. Мониторинг по НП „Без сво-

боден час“ 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

 

В зависимост 

от подаде-

ните 

от училища и 

детски гра-

дини заявки 

В изпълнение на заповеди на началника на РУО – Кюстендил е извършен 

мониторинг на изпълнението на дейностите по Национална програма „Без сво-

боден час“, модул "Без свободен час в училище“ и модул „Без свободен час в 

детската градина“ за 2021 г. в училища и детски градини на територията на об-

ласт Кюстендил, както следва: 

1. ОУ "Св. св. Кирил и Методий"– гр. Кюстендил; 

2.   ЕГ "Д-р Петър Берон" – гр . Кюстендил; 

3.   Детска градина  "Зора" – гр. Дупница ; 

4. Детска градина  "Ален мак" – гр. Кочериново; 

5. СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня; 

6. СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Дупница; 

7. ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дупница; 
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Проверена е документацията, касаеща изпълнението на Националната прог-

рама през 2021 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 

VПI 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 карта за мониторингово посеще-

ние (по образец) към Националната програма и е изготвен доклад до началника 

на РУО – Кюстендил за всяка проверена институция. Директорите и педагоги-

ческите специалисти не посочват трудности при изпълнението на програмата. 

Споделят, че заявяването на участие чрез онлайн платформата за кандидатстване 

по национални програми през 2021 г. улеснява работа, свързана с кандидатства-

нето по НП „Без свободен час“. 

При извършения мониторинг не е установено неизпълнение на дейности по 

националната програма.  

Наблюдава се повишена отговорност на учителите при налагащо се отсъст-

вие - подпомагат директора при намиране на заместници. В случаите, в които не 

може да се осигури заместник по предмета, учителите, които не са специалисти 

по съответния учебен предмет заместват с теми по гражданско образование, 

здравно и екологично 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.  

13.3.8. Мониторинг по НП „Изуча-

ване и съхраняване на тради-

циите и историята на Българс-

ката армия“ 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете в На-

ционалната 

програма 

брой учи-

лища  

 

3 училища Извършен е мониторинг на място в трите училища, участващи в НП „Изуча-

ване и съхраняване на традициите и историята на Българската армия“.  

Във всички училища са обособени кътове и е извършена проверка на разхо-

дооправадателните документи. СЕУ „Св. П. Хилендарски“ е уведомено за учас-

тие по Модул Б по Националната програма 

В навечерието на 06.05.2022 г. е извършен мониторинг по време на дейнос-

тите по Модул А, изготвени са констативни протоколи и карти за мониторинг. 

  

13.3.9. Мониторинг по проект 

BG05M2ОP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в сис-

темата на предучилищното об-

разование“ финансиран от 

Оперативна програма „Наука 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

 

19 детски 

градини и 8 

училища 

През учебната 20212022 година по проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Ак-

тивно приобщаване в системата на предучилищното образование“ е извършен 

мониторинг в 15 детски градини и училища, включени в дейност 1 по проекта/до-

пълнително обучение по български език/. 
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и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. (ОП 

НОИР), съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове. 

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, определени 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. 

13.3.10. Мониторинг по проект 

BG05M2OP001-2.012-0001 

„Образование за утрешния 

ден“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и обра-

зование за интелигентен рас-

теж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), 

съфинансиран от Европейския 

съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища и ДГ 

25 училища и 

2 детски гра-

дини 

Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се фи-

нансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

(ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейс-

ките структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент Министер-

ството на образованието и науката (МОН) се реализира на територията на област 

Кюстендил. 

През учебната 2021/2022 год. екипът по проекта от РУО – Кюстендил е осъ-

ществил мониторинг в 19 училища на територията на областта. Картите от мо-

ниторинга са качени в информационната система на проекта в раздел „Резултати 

от проверки“. Останалите училища и детски градини не са участвали в дейности 

по проекта в този период. Документацията по проекта се съхранява съгласно 

изискванията. Получените интерактивни дисплей, лаптопи и компютри са с пос-

тавено логото на проекта. 

  

13.3.11. Мониторинг по проект 

BG05M2ОP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“, финан-

сиран от Оперативна програма 

„Наука и образование за инте-

лигентен растеж” 2014-2020 г. 

(ОП НОИР), съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища 

32 училища През учебната 2021/2022 година са извършени 14 проверки на място на тех-

ническото изпълнение на дейностите по Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Под-

крепа за успех“. 

Резултатите от проверките са отразени в контролен лист за проверка на 

място по образец. При  направените проверки не са констатирани нарушения.  

Дейностите се реализират  съгласно Указанията за изпълнение на дейнос-

тите по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. 

През учебната 2021/2022 година са извършени 28 мониторинга на финансо-

вото изпълнение на дейностите по Проект „Подкрепа за успех“. За всяко учи-

лище е попълнен Контролен лист за проверка на място. Същият е заведен в Днев-

ника за входяща кореспонденция на съответното училище. Контролните листове 

се завеждат в Дневник в РУО – Кюстендил и се съхраняват в класьори към днев-

ника. От реализираните проверки на място може да се направи извод, че учили-

щата водят счетоводството по проекта в отделна счетоводна система и в отделни 

аналитични счетоводни сметки.  
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Документацията на дейностите в училищата се съхранява в класьори, с ло-

гото на проекта, съгласно изискванията в Указанието по проекта. Всички доку-

менти по проекта се изготвят на бланките на проекта.  

В 19 училища по проекта има назначени образователни медиатори, чиито 

възнаграждения се поемат от средствата по проекта. Документите, свързана с 

възнагражденията на образователните медиатори са качени от счетоводителите 

на училищата в сайта на проекта.  

Документите са проверени от експертите по финансовото изпълнение на дей-

ностите и са потвърдени. Разходите са потвърдени и от екипа в МОН. 

13.3.12. Мониторинг по проект 

BG051PO001-3.1.03 „Квали-

фикация за професионално 

развитие на педагогическите 

специалисти“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. (ОП 

НОИР), съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой педа-

гогически 

специа-

листи 

съгласно за-

явени обуче-

ния   

и подадени 

заявления  

През учебната 2021/2022 г. по проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация за 

професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Опе-

ративна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

(ОП НОИР), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове, не е извършван мониторинг поради преустановяване 

на всички обучения по Дейност 1, считано от 15.09.2021 г. Независимо, че край-

ният срок за приключване на проекта е удължен с Допълнително споразумение 

№1/15.04.2021 г. към административен договор BG05M20P001-2.010-0001-C01 

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти” по 

ОП НОИР до 03.10.2022 г., с електронно писмо на Наталия Михалевска – ръко-

водител на проекта, изпратено до регионалните екипи на 16.09.2021 г., е наре-

дено преустановяването на обученията по проекта. 

  

13.3.13. Мониторинг по проект 

BG05M2ОP001-5.001-0001  

„Равен достъп до училищно 

образование в условията на 

криза“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и обра-

зование за интелигентен рас-

теж” 2014-2020 г. (ОП НОИР), 

съфинансиран от Европейския 

съюз чрез Европейските 

структурни и инвестиционни 

фондове 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища  

36 училища През учебната 2021/2022 година по проект BG05M2ОP001-5.001-0001  „Ра-

вен достъп до училищно образование в условията на криза“, финансиран от Опе-

ративна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. 

(ОП НОИР), съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни 

и инвестиционни фондове е извършен мониторинг в 35 училища на техническото 

и финансовото изпълнение на Проекта. Няма констатирани нарушения на Ука-

занията. 

За всяко училище е попълнен Контролен лист за проверка на място. Същият 

е заведен в Дневника за входяща кореспонденция на съответното училище. Кон-

тролните листове се завеждат в Дневник в РУО – Кюстендил и се съхраняват в 

класьори към дневника.   

 

  

13.3.14. Мониторинг по проект 

BG05M2ОP001-3.018-0001 

„Подкрепа за приобщаващо 

образование“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. (ОП 

учебната 

2021/2022 

година, съг-

ласно сро-

ковете по 

проекта 

брой учи-

лища и 

детски 

градини 

10 училища 3 

детски гра-

дини 

Извършен е мониторинг по изпълнение на дейностите във всички 13 обра-

зователни институции включени в проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подк-

репа за приобщаващо образование“ чрез проверка на документи чрез  информа-

ционна система на проекта, доказващи техническото изпълнение  на дейнос-

тите  и извършените за тях разходи. 
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НОИР), съфинансиран от Ев-

ропейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

13.3.15. Мониторинг на иновативната 

дейност в училищата от област 

Кюстендил, включени в спи-

съка на иновативните учи-

лища в Република България за 

учебната 2020/2021 година  

ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. 

Дупница 

ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“, гр. Дупница 

ОУ „Св. Св. Кирил и Мето-

дий“, гр. Кюстендил 

ПМГ „Проф. Емануил Ива-

нов“, гр. Кюстендил 

ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. 

Кюстендил 

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапа-

рева баня 

ОУ „Проф. Марин Дринов“, 

гр. Кюстендил 

ПГ „Христо Ботев“, гр. Дуп-

ница 

учебна 

2021/2022 

година 

брой учи-

лища 

8 училища  

 

Иновативни дейности се извършват в 8 (осем) от училищата в област Кюс-

тендил, включени в Списъка на иновативните училища за учебната 2021/2022 

година – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Кюстендил, ОУ „Проф. Марин 

Дринов“ – 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, Профилирана гимназия „Христо 

Ботев“ – гр. Дупница и СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня, включени с раз-

лични проекти за иновации. Извършен е мониторинг и в 8 –те иновативни учи-

лища за установяване на създадената организация от директорите на училищата 

за изпълнението на иновативните дейности и резултатите от тях. Резултатите от 

проверките са отразени в карти за извършено посещение на място на училище, 

вписано в Списъка на иновативните училища.                    

Иновативните проекти в иновативните училища са: „Компютърно програми-

ране 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 искам, аз мога, аз успявам” в ОУ „Евлоги Ге-

оргиев“ – гр. Дупница , „Преподаване на математика по системата JUMP Math” 

в СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня, “Ние и гласът на времето” в ПМГ 

„Проф. Емануил Иванов“ – гр. Кюстендил, „Иновация по професионална подго-

товка за успешна реализация“ в ПГИМ „Йордан Захариев“ – гр. Кюстендил, „Ро-

ботика и програмиране“ в ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил и „Уча и 

се забавлявам. Уча и успявам.“ в ПГ „Христо Ботев“ – гр. Дупница. Изготвено е 

1 становище до МОН по чл. 75, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институ-

циите в системата на предучилищното и училищното образование относно  ре-

зултатите от иновативния процес в училищата на територията на област Кюстен-

дил. 

  

 Извън плана       

 NEST. Програма “Novice 

Educator Support and Training - 

NEST” е програма за експерти 

от РУО, насочена към пови-

шаване на техния капацитет 

за подкрепа на нови за систе-

мата учители 

  12 учители От м.ноември 2021 г. 4 експерти от РУО – Кюстендил (А. Крушовска, М. 

Александрова, Л. Ковачева, Г. Паргова) са включени в програма NEST. Прог-

рама “Novice Educator Support and Training - NEST” е програма за експерти от 

РУО, насочена към повишаване на техния капацитет за подкрепа на нови за сис-

темата учители (такива с до 5 години опит).  Реализира се в рамките на договор 

за безвъзмездна помощ №626151-EPP-1-2020-2-BG-EPPKA3-PI-POLICY, фи-

нансиран от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура по 

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките - Социално включ-

ване чрез образование, обучение и младеж на Програма „Еразъм+“. Проектът се 
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реализира в 6 държави (България, Австрия, Белгия, Румъния, Испания, Великоб-

ритания) от консорциум от 16 партньора. Оценител на проекта е изследователски 

екип от Университета Дуйсбург-Есен, Германия. Партньори в изпълнението на 

проекта на национално ниво в България са Министерство на образованието, Син-

дикат „Образование“ и фондация „Заедно в час“ – координатор на международ-

ния консорциум. Акцент на обучителната програма са стратегии за подкрепа при 

работа с учители, преподаващи в предизвикателна среда. Експертите от РУО са 

ангажирани в програмата за повишаване на капацитет в рамките на две учебни 

години (2021-2022 и 2022-2023), като в този период участват в обучения, в срещи 

за подкрепа, оказват периодично методическа подкрепа на по трима нови за сис-

темата на образованието учители. 

 Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2OP001-2.014-

0001 „Подкрепа за дуалната 

система на обучение“, финан-

сиран от Оперативна прог-

рама „Наука и образование за 

интелигентен растеж” 2014-

2020 г. (ОП НОИР), съфинан-

сиран от Европейския съюз 

чрез Европейските струк-

турни и инвестиционни фон-

дове 

  6 професио-

нални гимна-

зии 

През учебната 2021/2022 година са извършени проверки на място на техни-

ческото изпълнение на дейностите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подк-

репа за дуалната система на обучение“ в 5 училища. 

Резултатите от проверките са отразени в контролен лист за проверка на 

място по образец. При  направените проверки не са констатирани нарушения.  

Дейностите се реализират  съгласно Указанията за изпълнение на дейнос-

тите по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на 

обучение“. 

 

  

 Координиране дейностите, 

свързани с изпълнение на про-

ект BG05M2ОP001-2.015-

0001 „Ученически практики - 

2“, финансиран от Опера-

тивна програма „Наука и об-

разование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Евро-

пейските структурни и инвес-

тиционни фондове 

  7 училища През учебната 2021/2022 година са извършени проверки на място на техни-

ческото изпълнение на дейностите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Уче-

нически практики - 2“ в 3 училища. 

Резултатите от проверките са отразени в карта за проверка на място по об-

разец. При  направените проверки не са констатирани нарушения.  

Дейностите се реализират  съгласно Указанията за изпълнение на дейнос-

тите по проект BG05M2ОP001-2.015-0001 „Ученически практики - 2“. 

 

  

 Мониторинг по НП „Осигуря-

ване на съвременна образова-

телна среда“, модул „Подоб-

ряване на условията за експе-

  2 училища      В Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 

приета с РМС №188 от 5 март 2021  г., модул „Подобряване на условията за ек-

спериментална работа по природни науки в профилираната подготовка“ през 

учебната 2021/2022 година участваха 2 училища: 

     - СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница 
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риментална работа по при-

родни науки в профилираната 

подготовка“ 

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

     ПМГ ,,Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил е получило финансиране на 

стойност 46 600,00 лв. 

     В хода на реализиране на одобрения проект са изразходвани средства за след-

ните дейности: 

1. Надграждане на обучителната среда – оборудване на кабинетите по фи-

зика и астрономия,  химия и опазване на околната среда и биология и здравно 

образование. 

2. Обучения на учителите по ПНЕ и представяне на  резултатите от използ-

ването на обучителната апаратура и ресурси в рамките на общностни събития. 

3. Партньорство и сътрудничество с ПУ  ,,Паисий Хилендарски” и Медицин-

ски факултет при СУ ,,Св. Климент Охридски”. 

     Реализирани са всички планирани дейности. Разходвани са общо 51 744,63 

лв., от които 46 600,00 лв. от бюджета на националната програма, а останалите – 

от бюджета на училището. 

     СЕУ ,,Св. Паисий Хилендарски“, гр. Дупница е получило финансиране на 

стойност 13 520,00 лв. 

     В хода на реализиране на одобрения проект са изразходвани средства за след-

ните дейности: 

1. За ремонтни дейности в кабинетите по физика и астрономия, химия и опаз-

ване на околната среда и биология и здравно образование: водопровод и канали-

зация, подови настилки, реновиране на стени и поставяне на щори. Изразходвани 

са общо 17 576,00 лв., от които 13 520,00 лв. от бюджета на проекта и 4 056,00 

лв. собствено финансиране. 

2. За оборудване за кабинетите по физика и астрономия, химия и опазване на 

околната среда и биология и здравно образование – 36 249,14 лв. собствено фи-

нансиране. 

     Констатациите от извършените проверки във връзка с изпълнение на 

дейностите по националната програма са отразени в протоколи за мониторин-

гово посещение по образец на МОН. За всяко проверено училище е изготвен док-

лад до началника на РУО – Кюстендил. Не са констатирани нарушения. 

 

През учебната 2021/2022 година от експертите от РУО – Кюстендил са изготвени: 

o констативни протоколи от текущи проверки – 203 бр.; 

o констативни протоколи от тематични проверки – 47 бр.; 

o заповед за задължителни предписания – 45 бр.; 

o доклади за последващ контрол – 52 бр. 
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От експертната комисията по чл. 107, ал. 1 от Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците са изготвени: 

o Уверения с цел кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС и/или достъп до пазара на труда – 109 бр.; 

o Удостоверения за признат завършен гимназиален етап/средно образование и/или професионална квалификация и за признат учебен срок, 

клас/класове или основно образование – 87.  

 


