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

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – КЮСТЕНДИЛ 

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

I. Основни приоритети в дейността на РУО:  

1. Реализиране на държавната политика в областта на образованието на регионално ниво за повишаване качеството и 

ефективността на предучилищното възпитание и подготовка и на училищното образование в контекста на Закона за 

предучилищното и училищното образование.  

2. Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до качествено 

образование. Координиране на взаимодействието между институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, неправителствените организации и структурите на социалните партньори в региона с цел идентифициране на 

рисковите фактори за преждевременно напускане на училище и тяхното ограничаване. Изпълнение на дейностите по 

Механизма за постигане на по-висока степен на обхват и задържане на учениците в риск от напускане на образователната 

системата. 

3. Провеждане на последователна регионална политика за осигуряване на равен достъп до качествено образование и 

пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства, в неравностойно положение, със специални 

образователни потребности и/или хронични заболявания. 
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4. Прилагане на ИКТ в образователния процес с цел осигуряване на постоянен достъп до качествени образователни ресурси 

и информация. Ориентиране на процеса на обучение към прилагане на иновации, на компетентностния подход и 

компетентностните модели за формиране на практически знания и умения, на самостоятелно и критично мислене.  

5. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2019 г., на проекти по оперативни и други 

програми. 

6. Осигуряване на подкрепа, координация и контрол за реализиране на приобщаващото образование в образователните 

институции на територията на областта.  

7. Подобряване качеството на професионалното образование, осигуряване на условия за по-ефективни връзки с бизнеса за 

разширяване обхвата на приема в дуална система на обучение.  

8. Планиране, утвърждаване и реализиране на държавен план-прием в съответствие с разпоредбите на нормативните актове 

и съобразно регионалните специфики и потребности на пазара на труда, интересите на учениците и възможностите на 

училищата.  

9. Създаване на условия за откриване, стимулиране и развитие на способностите на деца с изявени дарби в областта на 

науката, изкуствата и спорта, както и подпомагане на физическото, социалното и личностното развитие на децата и 

учениците. 

10. Планиране, координиране и контрол на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. 

11. Повишаване на ефективността на управлението и качеството на образователно-възпитателния процес чрез 

усъвършенстване на организационно-методическата и контролната дейност, административното, правното, финансово-

стопанското и информационното осигуряване на институциите в областта на предучилищното и училищното образование 

в област Кюстендил.  

 

 

 

 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
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II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

№ Дейности по  Срок Индикатори за изпълнение Отговорник  Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, 

процент) 

Базова стой- 

ност 

Целева 

стойност 

  

1. Изпълнение на плана за 2018-2020 г. по 

Стратегия за намаляване дела на 

преждевременно напусналите 

образователната система (2013 – 2020) 

      

 1.1. Координиране на дейностите на 

екипите за обхват и участие в прилагането 

на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване 

в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст 

септември 

2019 г. – 

август 2020 г. 

брой екипи за 

обхват 

 

16 16 Отдел ОМДК 

Отдел 

АПФСИО 

 

 1.2. Контрол върху организацията на 

целодневната организация на учебния ден 

и ролята и за изпълнение на Стратегията 

за намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система 

(2013-2020) 

септември 

2019 г. – юни 

2020 г.   

брой училища 26 6 ст. експерти по 

ОСО 

 

 1.3. Осъществяване на контрол за: 

- обучението на ученици в задължителна 

училищна възраст в самостоятелна форма 

по реда на 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО; 

- обучението на деца в задължителна 

предучилищна възраст в самостоятелна 

организация по реда на чл. 67, ал. 2 от 

ЗПУО  

съгласно 

сроковете, 

определени в 

чл. 21, ал. 4 от 

ПУФРУО 

 

деца и 

ученици, за 

които се 

организира 

СОПО и СФО 

5 деца и 14 

ученици 

съгласно 

постъпилите в 

РУО доклади 

на директори 

на ДГ и 

училища 

 

 

членове на 

комисии, 

определени със 

заповеди на 

началника на 

РУО  
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2. Изпълнение на Стратегията за ефективно 

прилагане на информационните и 

комуникационните технологии в 

образованието и науката (2014-2020 г.) 

      

 2.1. Осигуряване информираност на 

училищата по НП "ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното 

образование" за 2019 г. във връзка с 

изпълнение на заложените в Плана за 

реализация за изпълнение на Стратегията 

за ефективно прилагане на 

информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката 

(2014-2020г.)  

септември201

9 г. – 

декември  

2019 г.  

брой училища и 

детски градини 

41 училища 

19 детски 

градини 

2 ЦПЛР 

41 училища 

19 детски 

градини 

2 ЦПЛР 

ст. експерт по 

ИО 

 

 2.2. Организиране и провеждане на 

работна среща с учители от област 

Кюстендил на тема: „Електронните 

образователни ресурси в учебния процес“ 

– обмяна на добри практики 

ноември 2018 

г. – април 

2020 г. 

брой работни 

срещи 

0  1 работна 

среща 

старши 

експерти от 

отдел ОМДК 

 

3. Изпълнение на Националната стратегия за 

учене през целия живот и плана за 2019 г.    
      

 3.1. Изпълнение на дейности по проект 

ВG05М2РО001- 3 - 004 „Ограмотяване на 

възрастни - фаза 1“  - ,,Нов шанс за успех" 

по Оперативна програма ,,Наука и 

образование за интелигентен растеж 

м. септември 

2019 г. - м. 

септември 

2020 г. 

брой обхванати 

училища 

1 училище 1 училище ст.  експерт за 

ОНЕ и ст. 

експерт по ИО 

 

 3.2. Участие в Националните дни на учене 

през целия живот 

октомври 

2019 г.  

брой срещи 1 1 Регионален 

координатор, ст. 

експерт по 

ПОО, 

директори, 

учители 
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 3.3. Оказване на методическа подкрепа на 

училища при организиране и провеждане 

на изпити за валидиране на 

компетентности в съответствие с 

изискванията на ЗПУО и Наредба № 

11/01.09.2016 г. за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците 

учебна 

2019/2020 

година 

брой училища, 

организиращи 

валидиране 

 

 

0 според 

подадените 

заявления за 

валидиране 

ст. експерти по 

ОСО, ст. 

експерт по ПОО 

 

 

4. Изпълнение на плана за действие (2015 – 

2020) по Стратегията за образователна 

интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства (2015 – 2020) 

      

 4.1. Участие на експерт от РУО в работата 

на Координационното звено към МОН със 

заповед на министъра на образованието и 

науката. 

съгласно 

график на 

МОН 

брой 0 2 ст.  експерт 

ОНЕ 

 

 4.2. Координиране на дейностите между 

МОН, Областна администрация – 

Кюстендил, детските градини, училищата 

и общинските администрации от област 

Кюстендил за създаване условия за 

пълноценна социализация на децата и 

учениците от етническите малцинства 

      

 4.2.1. Работни срещи с членовете на 

Консултативния съвет към РУО – 

Кюстендил за планиране на дейности за 

образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства, с 

представители на общините Кюстендил и 

Дупница, с директори на училищата и 

детските градини от област Кюстендил 

ноември 2019 

г. - май 2020 

г. 

 

 

брой работни 

срещи 

0 2 работни 

срещи 

началник, ст. 

експерт за ОНЕ, 

членове на 

консултативния 

съвет към РУО, 

представители 

от общини, 

областна 

администрация, 

училища, ДГ, 

НПО 
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 4.2.2. Провеждане на информационни 

кампании сред родители и общественост 

за разясняване на взаимните ползи от 

образователната интеграция на децата от 

етническите малцинства 

февруари 

2020 – април 

2020 г. 

брой проведени 

кампании 

0 1  ст. експерти по 

ОСО, ст. 

експерт за ОНЕ,  

училища и 

детски градини 

 

 4.2.3. Провеждане на открити 

педагогически практики за успешно 

сътрудничество с родители и 

привличането им като партньори в 

провеждането на интеграционните 

политики 

ноември 201 

г. – април 

2020 г- 

брой проведени 

практики 

0 1 ст. експерт за 

ОНЕ, ст. 

експерт по БЕЛ, 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ 

 

5. Изпълнение на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на 

грамотността (2014 – 2020)  

      

 5.1. Организиране и провеждане на 

„Седмица на четенето“ в детските градини 

и училищата в област Кюстендил 

според 

календара на 

МОН 

брой 

инициативи 

0  20 проведени 

инициативи 

ст. експерт по 

БЕЛ съвместно 

с библиотеки, 

ОДК, училища 

и детски 

градини 

 

 5.2. Регионален конкурс „България в мен“ ноември 2019 

г. – януари 

2020 г. 

брой конкурси 0 1 проведен 

конкурс 

ст. експерт по 

БЕЛ 

 

 5.3. Организиране на училищни събития 

за осигуряване на лесен достъп до книги и 

библиотеки, за обогатяване на 

училищните библиотеки, за създаване и 

поддържане на библиотеки в класните 

стаи 

ноември 2019 

г. – март 2020 

г. 

брой 

инициативи 

0 20 проведени 

инициативи 

ст. експерт по 

БЕЛ съвместно 

с библиотеки, 

ОДК, училища 

 

6.  Изпълнение на Стратегията за развитие на 

професионалното образование и обучение 

в република България за периода 2015-

2020 г.  
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 6.1 Провеждане на работна среща на тема: 

„Практически стъпки в реализацията на 

дуалната система на обучение. Роля и 

отговорности на всички заинтересовани 

страни“.  

октомври 

2019 г. – юни 

2020 г. 

брой срещи 0 1 работна 

среща 

ст. експерт по 

ПОО, 

директори на 

училища, 

работодатели 

 

 6.2. Популяризиране на професиите по 

професионални направления на 

територията на областта чрез 

организиране на подходящи инициативи 

/Дни на отворените врати - по 

професионални гимназии, Ден на 

професиите/ 

ноември 2019 

г. – юни 2020 

г. 

брой училища 11 11 ст. експерт по 

ПОО, 

директори на 

училища 

 

7. Изпълнение на националните програми за 

развитие на средното образование за 2019 

г.  

      

 7.1 Национална програма „Ученически 

олимпиади и състезания“, одобрена с 

решение РМС № 172 от 29 март 2019 г., 

Модул  „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в 

ученическите олимпиади“. 

- координация и контрол на изпълнението 

на модула на програмата; 

- мониторинг на изпълнението на 

дейностите в училище; 

- изготвяне на справки, анализи, доклади, 

становища, свързани с изпълнението 

дейностите по модула на програмата; 

- изготвяне на обобщена информация за 

изпълнението на индикативните 

параметри по модула на програмата, 

съдържаща: 

• доклад за постиженията на учениците 

съгласно поставените цели на програмата;  

• отчет за извършените проверки; 

учебна 

2019/2020 

година, 

съгласно 

сроковете в 

националната 

програма 

брой проекти 

брой 

сформирани 

групи 

16 проекта от 9 

училища, 

18 групи от 9 

училища  

16 проекта от 9 

училища,  

18 групи от 9 

училища 

ст. експерти от 

отдел ОМДК, 

директори на 

училищата 

бенефициенти 

по модула на 

програмата 
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• отчет за изплатените суми и за 

неусвоените средства от училищата. 

 7.2. Национална програма „Осигуряване 

на съвременна образователна среда“, 

одобрена с решение РМС № 172 от 29 

март 2019 г., Модул „Подобряване на 

условията за експериментална работа по 

природни науки“, Дейност 1 

„Подобряване на условията за 

експериментална работа по природни 

науки в общообразователната 

подготовка“.   

Осъществяване на мониторинг, 

включващ проверка на: 

- разходооправдателните документи и 

реално закупените уреди, прибори, 

пособия, стъклария, реактиви и други 

консумативи; 

- съответствието между закупените и 

наличните в училището уреди, прибори, 

пособия, стъклария и реактиви. 

Изготвяне на обобщен отчет. 

учебна 

2019/2020 

година, 

съгласно 

националната 

програма 

брой училища 18 училища Подобрена 

образователна 

среда за 

обучение по 

природни 

науки в 18 

училища. 

Извършен 

мониторинг в 

4 училища 

ст. експерти от 

отдел ОМДК, 

директори на 

училищата 

бенефициенти 

по модула на 

програмата 

 

 

 

 7.3. Национална програма „Осигуряване 

на съвременна образователна среда“, 

одобрена с решение РМС № 172 от 29 

март 2019 г., Модул „Културните 

институции като образователна среда“ 

учебна 2019-

2020 г. 

съгласно 

националната 

програма 

брой училища 1 училище 1 училище ст. експерт по 

ПОО, ст. 

експерт по 

ОНГОР, 

директори на 

училищата 

бенефициенти 

по модула на 

програмата 

 

 7.4. Национална програма „Заедно в 

грижата за ученика“, одобрена с решение 

РМС № 172 от 29 март 2019 г., Модул 1 

„Осигуряване на условия за системно 

учебна 

2019/2020 

година, 

съгласно 

брой училища 2 училища 2 училища ст. експерт за 

ОНЕ, ст. 

експерт по 

ЧЕМЕ, ст. 
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проследяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на 

индивидуално портфолио“ 

. изготвяне на справки, анализи, отчети и 

доклади, свързани с изпълнението на 

програмата; 

• изготвяне на становища и доклади при 

обективна необходимост от промени в 

списъка и одобрените проекти и в самите 

проекти след стартирането им; 

• обобщаване на отчетите за изпълнението 

на дейностите по модулите на 

програмата, предоставени от училищата; 

• посещение и проверки в училище; 

• изготвяне на отчет за окончателно 

приключване на дейностите по 

програмата. 

сроковете в 

националната 

програма 

експерт по 

ОНГОР, 

директори на 

училищата 

бенефициенти 

по модула на 

програмата 

 7.5. Национална програма „Успяваме 

заедно“, одобрена с решение РМС № 172 

от 29 март 2019 г.  

- Извършване на мониторинг чрез текущи 

проверки на място. 

- Изготвяне на отчет за изпълнението на 

програмата 

учебна 

2019/2020 

година 

брой детски 

градини 

4 детски градини 4 детски 

градини 

ст. експерти по 

ОСО и 

началник на 

отдел АПФСИО 

 

 7.6. Дейности по Национална програма 

„Квалификация“, одобрена с решение 

РМС № 172 от 29 март 2019 г., съгласно 

регламента на националната програма 

учебната 

2019/2020 

година, 

съгласно 

националната 

програма 

брой 

педагогически 

специалисти 

педагогическите 

специалисти от 

училищата и 

детските 

градини 

съгласно 

квотата, 

определена за 

региона 

ст. експерт за 

КПС 

 

 7.7. Национална програма „Заедно за 

всяко дете“, одобрена с решение РМС № 

172 от 29 март 2019 г., Модул 1 

„Подпомагане на екипите за обхват“ 
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 7.7.1. Изготвяне и разпространени на 

информационни материали,  

подпомагащи дейността на екипите по 

обхват за запознаване на родителите и 

обществеността с мерките за обхвата и 

задържането на децата и учениците в 

образователната система 

септември 

2019 г. – 

декември 

2019 г. 

брой 

информационн

и материали 

0 250 

информационн

и материали 

ст. експерт за 

ОНЕ и ст. 

експерт по БЕЛ 

 

 7.7.2. Организиране и провеждане на 

междуинституционални срещи на 

областно и/или общинско ниво с участие 

на представителите на екипите за обхват с 

цел обсъждане и решаване на 

организационни и методически въпроси 

за повишаване ефективността на работата 

на екипите. 

септември 

2019 г. – 

декември 

2019 г. 

брой срещи 0 2 проведени 

срещи 

ст. експерт за 

ОНЕ и ст. 

експерт по БЕЛ 

 

 7.7.3. Изготвяне на окончателен отчет по 

Националната програма „Заедно за всяко 

дете“ за МОН. 

януари 2020 г. брой отчети 0 1 отчет ст. експерт за 

ОНЕ и ст. 

експерт по БЕЛ 

 

 7.8. Национална програма „Оптимизиране 

на вътрешната структура на персонала“, 

одобрена с Решение № 172 от 29 март 

2019 г. на Министерския съвет. 

Осъществяване на координация и контрол 

на дейностите по националната програма. 

съгласно 

националната 

програма 

брой 9 училища 

    1 РЦПППО 

В зависимост 

от подадените 

от училища и 

РЦПППО 

заявки 

началник отдел 

АПФСИО, гл. 

счетоводител, 

директори на 

училища и 

РЦПППО 

бенефициенти 

по програмата 
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 7.9. Национална програма „Без свободен 

час“, одобрена с Решение № 172 от 29 

март 2019 г. на Министерския съвет. 

Осъществяване на координация и контрол 

на изпълнението на финансовата, 

съдържателната и организационната част 

на дейностите по националната програма.               

Проверка на въведената от училищата и 

детските градини информация в онлайн 

платформата за кандидатстване по 

национални програми за развитие на 

образованието  

учебна 

2018/2019 

година, 

съгласно 

националната 

програма 

брой 41 училища и 19 

детски градини 

В зависимост 

от подадените 

от училища и 

детски градини 

заявки 

Извършване на 

мониторинг в 

5 училища и 2 

детски градини 

ст. експерти 

ОМДК, 

началник на 

отдел 

АПФСИО, 

училища и 

детски градини  

бенефициенти 

по модулите на 

програмата 

 

 7.10. Дейности по реализиране на 

Национална програма „Мотивирани 

учители“, одобрена с решение РМС № 172 

от 29 март 2019 г. – изготвяне на справки, 

отчети, анализи. 

учебната 

2019/2020 

година, 

съгласно 

националната 

програма 

брой 

педагогически 

специалисти 

педагогическите 

специалисти от 

училищата в 

област 

Кюстендил 

съгласно 

квотата, 

определена за 

региона 

 

ст. експерт за 

квалификация 

на 

педагогическите 

специалисти 

 

 7.11. Национална програма „Иновации в 

действие“, одобрена с решение РМС № 

172 от 29 март 2019 г. 

Извършване на мониторинг включващ:  

- текущ мониторинг в момента на 

осъществяване на обмена на 

иновативните практики 

- проверки на представени документи 

- анкети, срещи, разговори с ученици, 

учители, ръководства на училищата, 

родители. 

- изготвяне на отчетна справка по образец 

за етапното и окончателното приключване 

на дейностите по програмата. 

октомври 

2019 г. – 

декември 

2019 г. 

брой училища 4 иновативни 

училища 

4 иновативни 

училища и 6 

училища, 

невключени в 

списъка на 

иновативните 

училища 

 

ст. експерти по 

ОСО и ст. 

експерт ОНГОР 

 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и 

други програми 
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 8.1 Дейности, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2OP001-2.010-0001 

Квалификация за професионално 

развитие на педагогическите 

специалисти“ 

Дейност І: Подкрепа за професионално 

израстване и развитие на 

професионалните умения на 

педагогически специалисти чрез 

обучения, които завършват с присъждане 

на от 1 до 3 квалификационни кредита 

съгласно Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за 

статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. 

Дейност ІІ. Подкрепа на педагогическите 

специалисти за участие в процедури за 

придобиване на професионално-

квалификационни степени, включително 

провеждане на подготвителни курсове за 

придобиване на пета и четвърта 

професионално-квалификационна степен. 

учебна 

2019/2020 

година 

брой 

педагогически 

специалисти 

1355 

педагогически 

специалисти от 

училища и 

детски градини 

Съгласно 

квотата, 

определена за 

региона 

ст. експерт за 

КПС, началник-

отдел 

АПФСИО, 

директори на 

училища и 

детски градини 

 

 8.2. Дейности, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2ОP001-2.011-0001 

„Подкрепа за успех“:   

1. координиране организирането и 

провеждането на обучения на 

педагогическите специалисти за 

прилагане на инструментариум 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; 

учебна 

2019/2020 

година 

брой училища, 

включени в 

проекта 

0 32 училища ст. експерт за 

ОНЕ, ст. 

експерт по 

ПОО, главен 

счетоводител 
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2. осъществяване на обща подкрепа 

за личностно развитие на учениците в 

съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за 

приобщаващото образование чрез 

допълнително обучение по учебни 

предмети за превенция на обучителни 

затруднения и/или за преодоляване на 

системни пропуски при усвояването на 

учебното съдържание, както и чрез 

допълнителни дейности, които са пряко 

насочени към преодоляване на 

обучителни затруднения по определените 

предмети; 

3. допълнителни обучения във втори 

гимназиален етап за преодоляване на 

пропуски при усвояването на учебното 

съдържание и/или за актуализация на 

компетентностите с цел успешно полагане 

на държавния зрелостен изпит по 

български език и литература, както и на 

държавни зрелостни изпити по други 

предмети от общообразователната 

подготовка; 

4. осъществяване на обща подкрепа 

чрез осигуряване на занимания по 

интереси за стимулиране на творческите 

изяви и за повишаване на мотивацията за 

учене – за учениците от училищата с по-

ниска концентрация на ученици в риск от 

ранно отпадане (минимум 2% от общия 

брой на учениците в съответното 

училище), в т.ч. и тези, участващи в 

дейност 3; 

5. осъществяване на обща подкрепа 

чрез кариерно ориентиране с цел 
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подготовка за преход към следваща 

степен, за мотивация за продължаване на 

образованието, за участие на пазара на 

труда, кариерно ориентиране за 

учениците 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.; 

6. дейности за работа с родителите 

чрез включване на образователни 

медиатори, социални работници, ромски 

авторитети и лидери, представители на 

неправителствени организации и др. 

заинтересовани лица в образователния 

процес и насърчаване на 

сътрудничеството с педагогическите 

специалисти за намаляване на риска от 

преждевременно напускане на 

образователната система от учениците; 

7. участие в междуучилищни 

дейности по т. 2, 3 и 4.  

 8.3. Дейности, свързани с изпълнение на 

проект BG05M2ОP001-3.005-0004 

„Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“  

Дейност I: Допълнително обучение по 

български език за деца от уязвими групи; 

Дейност II: 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 

учебна 

2019/2020 

година 

брой 19 детски 

градини и 10 

училища  

В зависимост 

от подадените 

заявки и 

квотата за 

региона 

Началник РУО, 

ст. експерт по 

ОСО и ст. 

експерт по 

ЧЕМЕ 
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уязвими групи, осигуряване на 

допълнителен педагогически и 

непедагогически персонал, осигуряване 

на учебни материали, пособия, помагала и 

др.  

Дейност III: Осъществяване на обучение, 

включително осигуряване на обучителни 

материали, пособия и др.  

Дейност IV: Реализиране 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. 

9. Организационно и методическо 

осигуряване дейността на директори, 

заместник-директори и учители  

      

 9.1. Организиране и провеждане на 

работно съвещание с директорите на 

детските градини и училищата с цел 

организационно и методическо 

осигуряване на дейността им през 

учебната 2019/2020 година 

05.09.2019 г. 

12.09.2019 г. 

брой работни 

срещи 

0 2 работни 

срещи 

началник, 

експерти от 

отдели ОМДК и 

АПФСИО 

 

 9.2. Оказване на методическа подкрепа 

чрез провеждане на открита 

педагогическа практика по английски 

език с използване на ИКТ в ДГ „Калина“, 

гр. Дупница 

октомври 

2019 г. – 

април 2020 г. 

брой практики 0  1 практика ст. експерти по 

ОСО 

 

 9.3. Оказване на методическа подкрепа 

чрез провеждане на открита 

педагогическа практика по образователно 

направление български език и литература 

с използване на ИКТ в ДГ „Мечта“, гр. 

Кюстендил 

октомври 

2019 г. – 

април 2020 г. 

брой практики 0  1 практика ст. експерти по 

ОСО 
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 9.4. Оказване на методическа подкрепа 

чрез провеждане на открита 

педагогическа практика по образователно 

направление конструиране и технологии в 

ДГ „Света Анна“, гр. Сапарева баня 

октомври 

2019 г. – 

април 2020 г. 

брой практики 0  1 практика ст. експерти по 

ОСО 

 

 9.5. Методически работни срещи с 

учителите от начален етап за анализ на 

резултати от учебната 2018/2019 година и 

насоки за работа през учебната 2019/2020 

година 

септември 

2019 г. 

брой срещи 0 2  работни 

срещи 

ст. експерт за 

ОНЕ   

 

 9.6. Провеждане на септемврийски 

съвещания с учителите по БЕЛ  

17.09.2019 г. и 

18.09.2019  

брой 

съвещания 

0 2 съвещания (1 

в Дупница, 1 в 

Кюстендил) 

ст. експерт по 

БЕЛ 

 

 9.7. Оказване на методическа подкрепа 

чрез провеждане на открит урок по БЕЛ за 

осъществяване на приемственост при 

преподаването на БЕЛ в начален етап и 

прогимназиален етап 

Октомври 

2019 г. – 

април 2020 г. 

брой уроци 0 1 открит урок ст. експерт по 

БЕЛ и ст. 

експерт за ОНЕ 

 

 9.8. Оказване на методическа подкрепа 

чрез участие в провеждането открит урок 

по български език и литература в 

прогимназиален етап, работа с уязвими 

групи (ОУ „Христаки Павлович“ – гр. 

Дупница – учител Мая Пейчева) 

октомври 

2019 г. – 

април 2020 г. 

брой уроци 0  1 открит урок ст. експерт по 

БЕЛ  

 

 9.9. Методически работни срещи с 

учителите по чужд език за анализ на 

резултати от учебната 2018/2019 година и  

насоки за работа през учебната 2019/2020 

година 

септември 

2019 г. 

брой срещи 0 2  работни 

срещи 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ  

 

 9.10. Методическа подкрепа на 

новоназначени и неправоспособни  

учители по чужд език  относно планиране, 

организация и провеждане на обучението 

по чужд език 

м. октомври 

2019 г. – м. 

юни 2020 г. 

брой учители 0 съгласно  

Списък-

образец №1 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ 
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 9.11. Провеждане на септемврийски 

съвещания с  учителите по история и 

цивилизации, география и икономика и 

философски цикъл от област Кюстендил 

за анализ на резултатите от учебната 

2018/2019 година и насоки за организация 

на учебната 2019/2020 година 

13.09.2019 г. брой 

съвещания 

0 2 съвещания ст. експерт по 

ОНГОР 

 

 9.12. Оказване на методическа подкрепа 

чрез участие в провеждането на съвместен 

открит урок по литература и история и 

цивилизации в VII клас 

октомври 

2019 г. – 

април 2020 г. 

брой уроци 0  1 открит урок Ст. експерт по 

БЕЛ и ст. 

експерт по 

ОНГОР 

 

 9.13. Оказване на методическа подкрепа 

чрез участие в провеждането на открит 

урок по география и икономика в Х клас в 

ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил 

Февруари 

2020 г. – май 

2020 г. 

брой уроци 0  1 открит урок ст. експерт по 

ОНГОР 

 

 9.14. Методическа работна среща с 

учителите, преподаващи учебните 

предмети човекът и природата, биология 

и здравно образование, физика и 

астрономия, химия и опазване на околната 

среда 

17.09.2019 г. 

18.09.2019 г. 

брой срещи 0 2 работни 

срещи 

началник на 

РУО, ст. учител 

по ФА  

 

 9.15. Оказване на методическа подкрепа 

чрез споделяне на добра педагогическа 

практика на тема: „Изследване 

окислителната способност на металите - 

упражнение“. 

Предмет: Химия и опазване на околната 

среда – Х клас 

Училище: ПГ "Христо Ботев", гр. 

Дупница 

февруари 

2020 г. – март 

2020 г. 

брой уроци 0 1 открит урок началник на 

РУО, ст. учител 

по ХООС 

 

 9.16. Оказване на методическа подкрепа 

чрез провеждане на интегриран урок на 

тема: „Осмоза“. 

19.09.2019 г. брой уроци 0 1 открит урок началник на 

РУО, ст. 

учители по БЗО 

и ХООС 
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Предмет: Биология и здравно образование 

и химия и опазване на околната среда – IХ 

клас 

Училище: ПМГ "Проф. Емануил Иванов", 

гр. Кюстендил 

 9.17. Оказване на методическа подкрепа 

чрез провеждане на интегриран урок на 

тема: „Светлината като екологичен 

фактор“. 

Предмет: биология и здравно образование 

и химия и опазване на околната среда – Х 

клас 

Училище: ПМГ "Проф. Емануил Иванов", 

гр. Кюстендил 

февруари 

2020 г. – март 

2020 г. 

брой уроци 0 1 открит урок началник на 

РУО, ст. 

учители по БЗО 

и ХООС 

 

 9.18. Организиране и провеждане на 

съвещания с учители по професионална 

подготовка от професионални гимназии и 

средни училища, които осъществяват 

професионално образование и обучение 

във връзка с подготовката и 

организирането на дейностите през 

учебната година. 

октомври 

2019 г.  

 

брой 

съвещания 

0  2 съвещания ст. експерт по 

ПОО 

 

 9.19. Оказване на методическа подкрепа 

чрез участие в провеждането на урок на 

тема: „Измерване на мощност“. 

Предмет: Измерване – РПП – Х клас 

Училище: ПТГ „Джон Атанасов“, гр. 

Кюстендил 

Проблемна област: Използване на 

интерактивни методи на преподаване в 

учебните часове по професионална 

подготовка 

април 2020 г. - 

май 2020 г. 

брой уроци 0 1 проведен 

урок 

ст. експерт по 

ПОО, ст. учител 

по 

професионална 

подготовка 

 

 9.20. Провеждане на работни срещи за 

обмен на добри практики при провеждане 

на практическото обучение 

октомври 

2019 г. - юни 

2020 г. 

брой срещи 0 5 работни 

срещи в 5 

училища 

ст. експерт по 

ПОО, 

директори, 
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учители по 

професионална 

подготовка 

 

 9.21. Методическа подкрепа съгласно чл. 

274, ал. 5, т. 4 от ЗПУО за изпълнение на 

насоките на инспектиране, дадени от НИО 

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

Спортно училище „Васил Левски“, гр. 

Кюстендил, Седмо ОУ „Ильо Войвода“, 

гр. Кюстендил, НУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. Кюстендил, СУ „Св. 

Климент Охридски“, гр. Дупница и ОУ 

„Христаки Павлович“, гр. Дупница 

учебна 

2019/2020 

година 

брой 6 училища 6 Ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

 

10. Регионални дейности за квалификация на 

учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти, определена 

чрез проучване на потребността от 

квалификация и при отчитане на 

приоритетните теми, посочени от МОН. 

      

 10.1. Квалификационен курс за учители в 

начален етап във връзка с реализиране на 

новите програми в четвърти клас. 

януари 2020 г. 

– март 2020 г. 

брой обучения 0 1 проведено 

обучение 

ст. експерт за 

ОНЕ 

 

 10.2.Квалификационен курс на тема 

„Обучението по БЕЛ в първи гимназиален 

етап с оглед на НВО в 10 клас“  

ноември 2019 

– декември 

2019 г. 

брой обучения 0 1 проведено 

обучение 

ст. експерт по 

БЕЛ, РААБЕ 

 

 10.3 Организиране и провеждане на 

обучителен семинар за учители по чужд 

език на тема „Творчески подходи за 

преподаване на английски език и 

управление на класната стая“ 

януари 2020 г. 

– юни 2020 г. 

брой обучения 0 1 проведено 

обучение 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ  

 

 

 10.4. Организиране на обучение за 

учители по история и цивилизация по 

Програма: „Съвременни научни 

изследвания и дискусии по проблеми на 

януари 2020 г. 

– април 2020 г 

 

 

брой обучения 0 1 проведено  

обучение 

ст. експерт по 

ОНГОР 
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новата история на България (ХVІІІ-ХХ в.) 

с оглед приложението им в обучението по 

история и цивилизация“ 

Одобрена със заповед № РД 09-217/ 

02.02.2018 на Министъра на 

образованието и науката   

 

 10.5. Организиране и провеждане на 

обучение за учители по природни науки 

по програма „Формиране и оценяване на 

ключови компетентности в обучението по 

природни науки, одобрена със Заповед №“  

РД09-741/23.01.2017 на Министъра на 

образованието и науката 

януари 2020 г. 

– април 2020 г 

 

 

 

брой обучения 0 1  проведено 

обучение 

началник на 

РУО 

 

 10.6. Обучение на учители с насоченост 

към прилагане на компетентностния 

подход и компетентностни модели  в ПОО 

октомври 

2019 г. - 

декември 

2019 г.  

брой обучения 0 1 проведено 

обучение 

ст. експерт по 

ПОО 

 

 10.7. Приобщаващо образование: децата 

със СОП – разпознаване, позитивно 

взаимодействие с родителите, успешно 

оформяне на документацията. Техники за 

работа в група/клас. 

ноември 2019 

г. - юни 2020 

г. 

брой обучения 0 1 проведено 

обучение 

ст. експерт за 

КПС 

 

 10.8. Педагогически стратегии за 

превенция на отпадането от училище. 

Ефективни техники за работа с ученици, 

застрашени от отпадане 

ноември 2019 

г. - юни 2020 

г. 

брой обучения 0 1 проведено 

обучение 

ст. експерт за 

КПС 

 

 10.9. Атестирането, инструмент за 

повишаване на компетентностите на 

педагогическите специалисти и 

подобряване на качеството на 

образованието 

м. ноември 

2019 г. - м. 

юни 2020 г. 

брой 0 1 проведено 

обучение 

ст. експерт за 

КПС 

 

11. Регионални мерки за намаляване на 

административната тежест в дейността на 

педагогическите специалисти 
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 11.1. Подкрепа и съдействие на 

училищата за въвеждане на електронните 

дневници 

учебна 

2019/2020 

година 

брой училища 41 училища 5 училища РУО и 

училищата 

 

 

 

 

 11.2. Публикуване на документи /образци, 

заповеди, писма, инструкции, конкурси и 

др./ в сайта на РУО – Кюстендил с цел 

улесняване работата на образователните 

институции и педагогическите 

специалисти. 

учебна 

2019/2020 

година 

- - - ст. експерт по 

ИО 

 

 11.3. Прилагане на възможностите на 

облачните технологии при обобщаване и 

анализиране на справки и информации от 

образователните институции 

учебна 

2019/2020 

година 

брой 41 училища 2 училища РУО, 

училищата, ст. 

експерт по ИО 

 

12. Оптимизиране и развитие на мрежата от 

образователни институции 
      

 12.1. Извършване на проверки за 

съответствието с критериите определени в 

ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на 

критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, в 

предложените от кметовете на общини 

училища и детски градини за включване в 

Списъка със средищни училища и детски 

градини за учебната 2019/2020 година 

юли 2019 г. – 

септември 

2019 г. 

брой училища 

и детски 

градини 

41 училища и 19 

детски градини 

20 средищни 

училища и 4 

средищни  

детски градини 

началник отдел 

АПФСИО, ст. 

експерти от 

отдел ОМДК 

 

 12.2. Извършване на проверки за 

съответствието с критериите определени в 

ПМС № 121/23.06.2017 г. за приемане на 

критерии за определяне на защитените 

детски градини и училища и на условия и 

ред за тяхното допълнително 

финансиране, в предложените от 

кметовете на общини училища и детски 

градини за включване в Списъка със 

юли 2019 г. –

септември 

2019 г. 

брой училища 

и детски 

градини 

41 училища и 19 

детски градини 

4 защитени 

училища и 1 

защитена 

детска градина   

началник на 

отдел 

АПФСИО, ст. 

експерти от 

отдел ОМДК 
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защитени училища и детски градини за 

учебната 2019/2020 година 

 12.3. Извършване на проверки за 

изготвяне на становища  по предложения 

на кметове на общини за откриване, 

преобразуване и закриване на общински 

училища 

септември 

2019 г. – май 

2020 г. 

брой училища 0 в зависимост 

от броя на 

предложените 

училища 

ст. експерти по 

ОСО и 

началник на 

отдел АПФСИО 

 

 12.4. Анализ на училищната мрежа от 

училища, осъществяващи обучение по 

професии 

февруари - юни 

2020 г. 
брой  

изготвени 

анализи 

0 1 анализ ст. експерт по 

ПОО 
 

13.  Дейности по планиране и реализиране на 

държавния план-прием и на 

допълнителния държавен план-прием 

      

 13.1. Предоставяне на информация за 

брой на учениците, завършващи основно 

образование 

октомври 

2019 г. –  

ноември 2019 

г. 

брой 

информации 

0 1 информация ст. експерт по 

ИО, ст.  

експерти по 

ОСО и ст. 

експерт по ПОО 

 

 13.2. Предоставяне на местните органи на 

национално представителните 

организации на работодателите в област 

Кюстендил на списък на училищата, 

които ще осъществяват държавен план-

прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО 

октомври 

2019 г. –  

ноември 2019 

г. 

брой 

информации 

0 1 информация ст. експерт по 

ИО, ст.  експерт 

по ПОО 

 

 13.3. Организиране на работна среща с 

директорите на професионални гимназии 

на тема: „Оптимизиране на държавния 

план-прием по професии в съответствие с 

потребностите на пазара на труда, 

интересите на учениците и 

възможностите на училищата” за 

изготвяне на предложението за държавен 

план-прием за учебната 2020/2021 година 

ноември 2019 

г. – декември 

2019 г. 

брой срещи 0 1 проведена 

среща 

ст.   експерт по 

ПОО, ст. 

експерти по 

ОСО, директори 

на училища 
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 13.4. Организиране на работна среща с 

директорите на средни училища и 

профилирани гимназии за изготвяне на 

предложението за държавен план-прием 

за учебната 2020/2021 година  

ноември 2019 

г. – декември 

2019 г. 

брой срещи 0 1 проведена 

среща 

ст. експерти по 

ОСО, директори 

на училища 

 

 13.5. Организиране на работни срещи с 

представители на общински 

администрации, работодатели и 

директори на училища за изготвяне на 

предложението за държавен план-прием 

за учебната 2020/2021 година 

ноември 2019 

г. – февруари 

2020 г. 

брой срещи 0 2 проведени 

срещи 

ст.   експерт по 

ПОО, ст. 

експерти по 

ОСО, директори 

на училища 

 

 13.6. Представяне за съгласуване на  

обобщеното предложение за държавен 

план-прием за учебната 2020/2021 година 

на комисията по заетост към Областния 

съвет за регионално развитие на област с 

административен център Кюстендил  

февруари 

2020 г. 

брой участия 0 1 участие началник РУО, 

ст. експерт по 

ПОО, ст. 

експерт по ОСО 

 

 13.7. Организиране и провеждане на 

работна среща с директорите на училища 

във връзка с дейностите за реализиране на 

държавния план-прием за учебната 

2020/2021 година 

 

 

април 2020 г. 

– май 2020 г. 

брой срещи 0 1 проведена 

среща 

началник РУО,  

председател и 

членове на 

областната 

комисия, 

директори на 

училища 

 

 13.8. Организиране на дейностите по 

приемане на ученици в 

неспециализираните училища след 

основно образование съгласно Наредба № 

10 от 01.09.2016 г. за организация на 

дейностите в училищното образование 

съгласно 

заповед и 

график на 

МОН и РУО 

брой брой утвърдени 

паралелки в VIII  

клас за учебната 

2020/2021 

година 

брой 

реализирани 

паралелки в 

VIII  клас за 

учебната 

2020/2021 

година 

началник РУО, 

ст.  експерти, 

директори на 

училища 

 

 13.9. Провеждане на „Училищна панорама 

и панорама на професионалното 

образование“ за училищата от община 

Кюстендил 

април 2020 г. 

– юни 2020 г. 

брой панорами 0 1 панорама ст.   експерт по 

ПОО, ст. 

експерти по 
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ОСО, директори 

на училища 

 13.10. Провеждане на „Училищна 

панорама и панорама на професионалното 

образование“ за училищата от общини 

Дупница, Бобов дол и Сапарева баня 

април 2020 –  

юни 2020 г. 

брой 0 1 панорама ст. експерт по 

ПОО, ст. 

експерти по 

ОСО, директори 

на училища 

 

 13.9. Организиране на приема след VII 

клас на ученици по документи с хронични 

заболявания, с физически и сензорни 

увреждания, от домове за отглеждане и 

възпитание на деца, лишени от родителска 

грижа, от центровете за настаняване от 

семеен тип и учениците, настанени в 

приемни семейства за учебната 2020/2021 

г. по документи 

април 2020 г. 

-  юли 2020 г. 

 

брой ученици 

 

0 брой ученици, 

според 

подадените 

заявления 

старши 

експерти от 

отдел ОМДК  

 

14.  Организиране и координиране на 

дейностите по провеждането на 

държавните зрелостни изпити и 

националните външни оценявания 

      

 14.1. Организиране и провеждане на 

работна среща с директорите на училища 

относно изпълнение на заповеди на 

министъра на образованието и науката за 

провеждане на ДЗИ и НВО в IV, VII и Х 

клас 

април 2020 г. 

– юни 2020 г. 

брой срещи 0 1 работна 

среща 

началник РУО, 

ст. експерти, 

директори на 

училища 

 

 14.2. Организиране и координиране, 

изпълнението на дейностите от 

директорите на училищата, провеждащи 

НВО в четвърти клас. 

учебна 

2019/2020 

година по 

график на 

МОН 

брой училища 25 училища 25 училища ст. експерт за 

ОНЕ, директори 

на училища 

 

 14.3. Контрол по организацията и 

провеждането на НВО за учениците от IV 

клас 

май 2020 г. брой училища 0 4 проверени 

училища 

ст. експерт за 

ОНЕ и експерти 

от отдел ОМДК 
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 14.4. Организиране и координиране на 

дейностите по провеждане на НВО на 

учениците в VII клас по български език и 

литература и по математика  

февруари 

2020 г. – юни 

2020 г. 

брой училища 25 училища 25 училища ст. експерти от 

отдел ОМДК, 

директори на 

училища 

 

 14.5. Контрол по провеждане на НВО на 

учениците в VII клас по български език и 

литература и по математика 

юни 2020 г. брой училища 25 училища 4 проверени 

училища 

ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

 14.6. Организиране и координиране на 

дейностите по провеждане на НВО на 

учениците в Х клас по български език и 

литература и по математика 

февруари 

2020 г. – юни 

2020 г. 

брой училища 17 училища 17 училища ст. експерти от 

отдел ОМДК, 

директори на 

училища 

 

 14.7. Контрол по провеждане на НВО на 

учениците в Х клас по български език и 

литература и по математика 

юни 2020 г. брой училища 17 училища 4 проверени 

училища 

ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

 14.9.  Организиране и координиране на 

дейностите по провеждане на НВО на 

учениците в Х клас за оценяване на 

дигиталните компетентности 

април 2020 г. 

– юни 2020 г. 

брой  17 училища 17 училища  

 

ст. експерти, 

директори на 

училища 

 

 14.10.  Организиране и координиране на 

дейностите по провеждане на ДЗИ 

януари 2020 г. 

– септември 

2020 г. 

брой 19 училища 19 училища ст. експерти от 

отдел ОМДК, 

директори на 

училища 

 

 14.11. Контрол по подготовката и 

провеждането на ДЗИ    

май 2020 г., 

август 020 г. 

брой 19 училища 8 проверени 

училища 

ст. експерти от 

отдел ОМДК 

 

15. Координиране и контролиране на 

дейностите в Националния календар за 

извънучилищни дейности и Националния 

спортен календар на МОН 

      

 15.1. Осъществяване на организационно-

координираща и контролна дейност по 

изпълнението на Националния спортен 

календар на МОН и Националния 

календар за изяви по интереси на децата и 

учениците за учебната 2019/2020 година. 

Изготвяне на информация за МОН. 

септември 

2019 г. – 

септември 

2020 г. 

брой 0 1 информация ст. експерти в 

отдел ОМДК 
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 15.2. Организиране, координиране и 

провеждане на ученически олимпиади и 

състезания по предмети и състезания по 

професии  

декември 

2019 г. – май 

2020 г. 

брой 

олимпиади и 

състезания 

0 брой 

проведени 

олимпиади и 

състезания 

ст. експерти в 

отдел ОМДК 

 

16. Контрол по спазването на държавните 

образователни стандарти в 

образователните институции 

      

 16.1. Тематични проверки       

 16.1.1. Контрол по присъствието на 

децата/учениците в учебни часове и 

дейността на учителите относно водене на 

задължителната училищна документация, 

отразяваща отсъствията на 

децата/учениците и контрол на дейността 

на директорите на училища по отношение 

присъствието на учениците в учебни 

часове 

септември 

2019 г. – юни 

2020 г. 

брой 41 училища 15 училища ст. експерти по 

ОСО и експерти 

от отдел ОМДК 

 

 16.1.2. Контрол на планиране и 

организиране на дейностите на началните 

учители по въвеждане на новите учебни 

програми в ΙV клас. 

ОУ „Св. П. Хилендарски“ – гр. 

Кюстендил 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 

Дупница 

СУ „Христо Ботев“ – Бобов дол 

ОУ „Иван Вазов“ – Кюстендил 

октомври 

2019 г.- 

април.2020 г. 

брой 26 училища 4 училища ст. експерт за 

ОНЕ 

 

 16.1.3. Контрол на работата на учителите 

по БЕЛ във връзка с ниските резултати на 

ДЗИ по БЕЛ през учебната 2018/2019 

година в училища, чийто резултат е под 

„Среден 3“:  

ПГЛП “В. Димитров-Майстора“ –

Кюстендил 

СУ „Д-р П. Берон“ – Бобов дол  

януари 2020 г. 

– март 2020 г. 

брой 41 училища 4 училища ст. експерт по 

БЕЛ 
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ПТГ “Джон Атанасов“ – Кюстендил 

ПГСС „Св. Климент Охридски“–  

Кюстендил 

 16.1.4. Контрол на работата на учителите 

по БЕЛ във връзка с ниските резултати на 

НВО по БЕЛ за учебната 2018/2019 година 

в училищата, чиито резултати са под 50% 

от общия среден резултат за страната по 

БЕЛ: 

ОУ „Христо Ботев“ – Кюстендил 

ОУ „Иван Вазов“ – Кюстендил 

ОУ „Св. Кл. Охридски“ – Трекляно 

ОУ „Христо Ботев“ – Невестино 

януари 2020 г. 

– април 2020 

г. 

брой 41 училища 4 училища ст. експерт по 

БЕЛ 

 

 16.1.5. Контрол и оказване на 

методическа подкрепа при използване на 

комуникативния подход в обучението по 

чужд език при прилагане   на  учебните 

програми по чужд език в  Х клас. 

СУ “ Хр. Ботев“ – Бобов дол  

СУ “ Хр. Ботев“ – Кочериново 

ПТГ „Джон Атанасов“ –Кюстендил 

ПГ „ Акад. С. П. Корольов“ – Дупница   

СЕУ „Св. П. Хилендарски“ – Дупница 

СУ „ В. Левски“ – Кюстендил 

ПГЛП “В. Димитров - Майстора“ –

Кюстендил  

януари 2020 

г.- април 2020 

г.  

брой 18 училища 7 училища ст. експерт по 

ЧЕМЕ 

 

 16.1.6. Планиране и организация на 

дейността на учителите по история и 

цивилизации, география и икономика и 

философия в десети клас във връзка с 

прилагането на новите учебни програми. 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ –  

Дупница 

СУ „Христо Ботев“ – Бобов дол 

СУ „Васил Левски“ – Кюстендил 

февруари 

2020 г. – май 

2020 г. 

 

 

 

брой 18 училища 3 училища ст. експерт по 

ОНГОР 
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 16.1.7 Контрол във връзка с прилагането 

на новите учебни програми по предметите 

от обща, отраслова и специфична 

професионална подготовка от УУП в VIII, 

IX и X клас и оказване на методическа 

подкрепа. 

ПГ – Бобов дол 

ПГСС "Св. Кл. Охридски" – Кюстендил   

ПГИМ "Йордан Захариев" –  Кюстендил  

ПГЛП "Вл. Димитров-Майстора" – 

Кюстендил 

СУ "Христо Ботев" – Сапарева баня 

октомври 

2019 г. - юни 

2020 г. 

брой 11 училища 4 училища ст. експерт по 

ПОО 

 

 16.2. Текущи проверки       

 16.2.1. Ефективност на планирането и 

организация на дейностите в групите за 

целодневна организация. 

ОУ „Даскал Димитри“ – Кюстендил 

ОУ „Христо Ботев“ – Невестино   

октомври 

2019 г.- 

декември 

2019 г. 

брой 26 училища  2 училища ст. експерт за 

ОНЕ 

 

 16.2.2. Осъществяване на методическа 

подкрепа и контрол при прилагането на 

новата учебна програма по БЕЛ в 10 клас: 

СУ “В. Левски“ – Кюстендил 

ПТГ “Джон Атанасов“ – Кюстендил 

ПГОСУ – Дупница 

ПГ „Акад. С. П. Корольов“ – Дупница 

СУ „Христо Ботев“ – Кочериново 

януари 2020 г. 

– април 2020 

г. 

брой 4 училища 5 училища ст. експерт по 

БЕЛ 

 

 16.2.3. Организиране и провеждане на 

обучението по чужд език и оказване на 

методическа подкрепа. 

ОУ “Проф. Марин Дринов“– Кюстендил 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Дупница 

ОУ „Даскал Димитрии“ – Кюстендил 

ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Яхиново 

ОУ “ Неофит Рилски “ – Дупница     

ОУ „Св. П. Хилендарски“ – Кюстендил 

октомври 

2019г.- 

декември 

2019 г. 

брой 41 училища  6 училища ст. експерт по 

ЧЕМЕ 
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 16.2.4. Контрол на организацията и 

провеждането на учебните часове по 

история и цивилизации и география и 

икономика в V клас: 

ОУ Св.св. Кирил и Методий“ – с. Яхиново 

ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница 

ОУ „Марин Дринов“ – Кюстендил  

октомври 

2019 - 

декември 

2019 г 

брой 26 училища 3 училища ст. експерт по 

ОНГОР 

 

 16.2.5. Организиране от директори на 

детски градини и изпълнение на 

дейностите за обща подкрепа при 

спазване на чл. 14 от Наредба за 

приобщаващото образование 

учебна 

2019/2020 

година 

брой 19 детски 

градини 

2 детски 

градини 

ст. експерт по 

ОСО 

 

 16.2.6 Организиране от директори на 

училища и изпълнение на дейности на по 

допълнително обучение  по учебни 

предмети при спазване на чл. 17 от 

Наредба за приобщаващото образование 

учебна 

2019/2020 

година 

брой 40 училища 2 училища ст. експерт по 

ОСО 

 

 16.2.7. Контрол относно дейността на 

директорите на училища  по опазване на 

учебниците, предоставени със срок на 

ползване над една учебна година, и на 

учебниците предоставени по реда на 

чл.10, ал. 2  и 3 от ПМС №79/2016 година 

за осигуряване за безвъзмездно ползване 

на познавателни книжки, учебници и 

учебни комплекти. 

юни 2020 –  

юли 2020 г.  

брой 41 училища 3 училища началник на 

отдел АПФСИО 

 

 16.2.8. Осъществяване на контрол по 

изпълнение на дейностите от директорите 

на училища за изпълнение на 

индивидуални учебни планове на 

учениците 

ежемесечен брой 40 училища брой училища, 

обучаващи 

ученици по 

индивидуален 

учебен план 

ст. експерти по 

ОСО 

 

 16.2.9. Контролна дейност по спазване на 

Механизма за противодействие на 

тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и 

декември 

2019 г. – м. 

април 2020 г. 

брой 41 училища 4 училища  ст. експерти по 

ОСО 
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училищното образование и Алгоритъма за 

неговото прилагане 

ОУ „Христо Ботев“ – Кюстендил  

ПТГ „Джон Атанасов“ – Кюстендил 

ОУ „Аверкий Попстоянов“ – Рила 

ОУ „ Христаки Павлович“ – Дупница 

 16.2.10.Установяване изпълнението от 

директора на дейностите, заложени в 

Наредба за приобщаващото образование 

относно присъствие на децата/учениците 

и налагане санкции.  

ЕГ „Д-р Петър Берон“ – Кюстендил 

Професионална гимназия – Бобов дол 

ДГ „Мечта“ – Дупница  

ДГ „Еделвайс“ – Кюстендил 

ноември –  

декември 

2019 г. 

брой 40 училища и 19 

детски градини 

2 училища и 2 

детски градини 

ст. експерти по 

ОСО 

 

 16.2.11. ,,Установяване състоянието на 

квалификационната дейност в 

образователни институции от област 

Кюстендил": 

ДГ ,,Мечта“ – Дупница 

ДГ „Слънце” – Дупница 

ДГ „Детелина” – Дупница 

ОДК – Кюстендил 

РЦПППО – Кюстендил  

ОУ ,,Христо Ботев" –   

с. Самораново, общ. Дупница 

ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий" – с. 

Яхиново, общ. Дупница 

ПГХВХТ – Дупница 

октомври 

2019 г. 

ноември 2019 

г. 

декември 

2019 г. 

януари 2020 г. 

януари 2020 г. 

февруари 

2020 г. 

март  

2020 г. 

март  

2020 г. 

брой 19 детски 

градини, 

1 ОДК 

1 РЦПППО 

41 училища 

3 детски 

градини, 

1 ОДК 

1 РЦПППО 

3 училища 

ст. експерт за 

КПС 

 

 16.2.12. Контрол по организация и 

провеждане на учебни часове по 

производствена практика в XII клас и 

оказване на методическа подкрепа.    

ПГОСУ – Дупница  

ПГ по транспорт – Дупница                                                     

октомври 

2019 г. - юни 

2020 г. 

брой  11 училища 2 училища ст. експерт по 

ПОО 
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 16.2.13. Контрол по организация и 

провеждане на държавни изпити за 

придобиване на степен на професионална 

квалификация - сесия юни 2020 година. 

ПГ "Акад. С. П. Корольов"– Дупница 

ПГХВХТ - Дупница 

октомври 

2019 г. - юни 

2020 г. 

брой  11 училища 2 училища ст. експерт по 

ПОО 

 

 16.2.14. Осигурени условия за 

организация и провеждане на обучение по 

нови професии и специалности през 

учебната 2020/2021 година. 

декември 

2019 г.-  

февруари 

2020 г. 

брой  11 училища брой подадени 

заявки за 

обучение по 

нови 

професии/спец

иалности 

ст. експерт по 

ПОО 

 

 16.2.15. Контрол на основание чл. 77, ал. 2 

от Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на средства за 

компенсиране на намалените приходи от 

прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния 

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, 

приета с Постановление № 163 от 

29.06.2015 г. на МС, относно спазване на 

наредбата при извършване на превозите 

по чл. 19, т. 8. 

октомври 

2019 г. –  

април 2020 г. 

брой 41 училища 5 училища ст. експерти по 

ОСО и 

началник на 

отдел АПФСИО 

 

 

МАЯ СТОЙЧЕВА-НИКОЛОВА 

Началник на РУО – Кюстендил  


