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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 2020/2021 ГОДИНА 

 

I. Водещи направления в работата на образователните институции:  

1. Подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, съчетаващи присъственото обучение с ефективни форми на обучение 

от разстояние в електронна среда  

2. Преодоляване на последиците от COVID-19 в образованието на базата на натрупания опит 

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

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

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

5. Насърчаване на извънкласните дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците 

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

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

ция и насърчаване обмена на добри практики. 

II. 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 и училищното образование в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование. 
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2. Устойчиво функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпада-

нето от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Ефективно включване и трайно 

приобщаване на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст в риск от отпадане от образователната система.  

3. Прилагане на индивидуален подход към потребностите на всяко дете и на всеки ученик. Осигуряване на компенсаторно обучение и 

подкрепа на учениците като мярка за преодоляване на последиците от COVID-19. 

4. Повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход, СТЕМ образование и дигитална трансформация. Развитие на 

образованието и обучението в дигитална среда и чрез дигитални ресурси. 

5. Разгръщане на творчеството, иновациите и предприемчивостта във всички степени на образование и обучение. Преодоляване на образо-

вателните дефицити и стимулиране на изявите на учениците. 

6. Повишаване на качеството на образователния процес в професионалните училища. Въвеждане на иновации. Адаптиране на професио-

налното образование и обучение към нуждите на пазара на труда. 

7. Повишаване на привлекателността и престижа на учителската професия и обезпечаване на системата с учители. Развитие на компетент-

ностите в съответствие с променящата се роля на учителя. 

8. Координация, контрол и подпомагане на училищните ръководства за постигане целите на национални стратегии и планове към тях и 

реализация на национални програми и проекти по оперативни програми на регионално равнище. 

9. Повишаване на ефективността на управлението и качеството на образователно-възпитателния процес чрез усъвършенстване на органи-

зационно-методическата и контролната дейност, административното, правното, финансово-стопанското и информационното осигуря-

ване на институциите в областта на предучилищното и училищното образование в област Кюстендил. 
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III. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейности по Срок 

Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка 

Мерна еди-

ница 

(брой, %) 

Базова 

стой- 

ност 

Целева 

стойност 

  

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

1.1. Координиране на дейностите на екипите за об-

хват и участие в прилагането на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхва-

щане и включване в образователната система 

на деца и ученици в задължителна предучи-

лищна и училищна възраст 

септември 2020 г. 

– август 2021 г. 

брой екипи 

за обхват 

 

16 екипи за 

обхват 

16 екипи за 

обхват 

Отдел ОМДК 

Отдел АП-

ФСИО 

 

1.2. Контрол върху организацията на целоднев-

ната организация на учебния ден и ролята и за 

изпълнение на Стратегията за намаляване дела 

на преждевременно напусналите образовател-

ната система (2013-2020) 

септември 2020 г. 

– юни 2021 г.   

брой учи-

лища 

22 6 ст. експерти по 

ОСО 

ст. експерт за 

ОНЕ  

 

1.3. Осъществяване на контрол за: 

- обучението на ученици в задължителна учи-

лищна възраст в самостоятелна форма по реда 

на 112, ал. 1, т. 2 от ЗПУО 

- обучението на деца в задължителна предучи-

лищна възраст в самостоятелна организация 

по реда на чл. 67, ал. 2 от ЗПУО  

съгласно сроко-

вете, определени 

в чл. 21, ал. 4 от 

ПУФРУО 

 

Брой 

деца/уче-

ници 

деца и уче-

ници, за 

които се 

организира 

СОПО и 

СФО 

съгласно пос-

тъпилите в 

РУО доклади 

на директори 

на ДГ и учи-

лища 

 

членове на ко-

мисии, опреде-

лени със запо-

веди на начал-

ника на РУО  

 

2. 
Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и нау-

ката (2014-2020 г.) 

2.1. Координиране и информиране на образовател-

ните институции по НП „ИКТ в системата на 

предучилищното и училищното образование“ 

за 2020 г. във връзка с изпълнение на заложе-

ните в Плана за реализация за изпълнение на 

учебна 2020/2021 

година 

брой учи-

лища и дет-

ски гра-

дини 

37 училища 

19 детски 

градини 

2 ЦПЛР 

37 училища 

19 детски гра-

дини 

2 ЦПЛР 

ст. експерт по 

ИО  

ст. експерт по 

АИ 
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Стратегията за ефективно прилагане на ин-

формационните и комуникационните техно-

логии в образованието и науката (2014-2020 

г.) 

2.2. Организиране и провеждане на работна среща 

с учители от област Кюстендил на тема: 

„Електронните образователни платформи и 

ресурси в учебния процес“ – обмяна на добри 

практики 

ноември 2020 г. – 

април 2021 г. 

брой ра-

ботни 

срещи 

0  1 работна 

среща 

началник на от-

дел ОМДК 

 

3. Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 -2020 г. 

3.1. Контрол по спазване на Наредба № 2 от 

13.11.2014 г. за условията и реда за валиди-

ране на професионални знания, умения и ком-

петентности при валидиране на професио-

нални знания, умения и компетентности в учи-

лищата и оказване на методическа подкрепа.  

учебна 2020/2021 

година 

брой учи-

лища, орга-

низиращи 

валидиране 

 

0 според пода-

дените заяв-

ления за вали-

диране  

ст. експерт по 

ПОО 

 

3.2. Участие в Националните дни на учене през 

целия живот 

съгласно график 

на МОН 

брой 

участия 

0 1 участие ст. експерт за 

КПС 

 

3.3. Участие на членове на областната координа-

ционна група за учене през целия живот в дей-

ности по проект ,,Националните координа-

тори в изпълнение на Европейската програма 

за учене на възрастни“ 

съгласно график 

на МОН 

 

брой учас-

тия 

 

0 

1 участие ст. експерт за 

КПС 

 

 

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

4.1. Работни срещи с членовете на Консултатив-

ния съвет към РУО – Кюстендил за планиране 

на дейности за образователна интеграция на 

децата и учениците от етническите малцинс-

тва с представители на общините Кюстендил 

и Дупница, с директори на училищата и детс-

ките градини от област Кюстендил 

октомври 2020 г. - 

май 2021 г. 

 

 

брой ра-

ботни 

срещи 

0 2 срещи началник на 

РУО, ст. екс-

перт за ОНЕ, 

членове на кон-

султативния 

съвет към РУО, 

представители 

от общини, об-
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ластна адми-

нистрация, 

училища, ДГ, 

НПО 

4.2. Провеждане на информационни кампании 

сред родители и общественост за разясняване 

на взаимните ползи от образователната интег-

рация на децата от етническите малцинства 

октомври 2020 – 

юни 2021 г. 

брой про-

ведени 

кампании 

0 1 кампании ст. експерти по 

ОСО, ст. екс-

перт за ОНЕ,  

училища и дет-

ски градини 

 

4.3. Провеждане на открити педагогически прак-

тики за успешно сътрудничество с родителите 

и за привличането им като партньори в про-

веждането на интеграционните политики 

ноември 2020 г. – 

април 2021 г- 

брой про-

ведени 

практики 

0 2 проведени 

практики 

ст. експерт за 

ОНЕ, ст. екс-

перт по БЕЛ, 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ; ст. екс-

перт ОНГОР 

 

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 училища за ут-

върждаване на модели на добри практики за 

съвместна дейност с родители и местна общ-

ност в подкрепа на насърчаване на грамот-

ността 

Ежемесечно 

/всяка последна 

седмица на ме-

сеца/ от октомври 

2020 г. до м. юни 

2021 г. 

Брой ини-

циативи 

0 20 инициа-

тиви 

ст. експерт по 

БЕЛ 

 

5.2. Организиране и провеждане на работни срещи 

с учителите по БЕЛ за оказване на методи-

ческа подкрепа при разработване на план за 

проследяване, оценка и анализ на постигна-

тите от учениците равнища на грамотност. 

октомври  

2020 г. - 

април 2021 г. 

 

Брой 

срещи 

0 2 срещи ст. експерт по 

БЕЛ 

 

5.3. Координиране на дейности за осигуряване на 

лесен достъп на децата и учениците до книги 

и библиотеки, за обогатяване на училищните 

библиотеки, за създаване и за поддържане на 

библиотеки в класните стаи. 

октомври  

2020 г. - 

април 2021 г. 

Брой ини-

циативи 

0 20 инициа-

тиви 

ст. експерт по 

БЕЛ 
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5.4. Провеждане на работни срещи с учителите по 

български език и литература за обмяна на 

добри практики с фокус върху иновативните 

подходи в учебния процес.  

октомври,  

2020 г. - 

април, 2021 г. 

Брой 

срещи 

0 2 срещи ст. експерт по 

БЕЛ 

 

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

6.1 Провеждане на работна среща на тема: „Роля 

и отговорности на всички заинтересовани 

страни при реализацията на дуалната система 

на обучение“.  

октомври 2020 г. 

– юни 2021 г. 

брой срещи 0 1 работна 

среща 

 

ст. експерт по 

ПОО, дирек-

тори на учи-

лища, работо-

датели 

 

6.2 Популяризиране на професиите по професио-

нални направления на територията на об-

ластта чрез организиране на подходящи ини-

циативи /Дни на отворените врати - по профе-

сионални гимназии, Ден на професиите/ 

ноември 2020 г. – 

юни 2021 г. 

брой учи-

лища 

11 11 училища 

 

ст. експерт по 

ПОО, дирек-

тори на учи-

лища 

 

7. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2020 г.  

7.1. Национална програма „Ученически олимпи-

ади и състезания“, одобрена с РМС № 285 от 

30 април 2020 г., Модул  „Осигуряване на обу-

чение на талантливи ученици за участие в уче-

ническите олимпиади“. 

 

учебна 2020/2021 

година, съгласно 

сроковете в Наци-

оналната прог-

рама 

брой про-

екти, 

брой сфор-

мирани 

групи  

11 проекта 

от 7 учи-

лища, 

13 групи от 

7 училища 

11 проекта от 

7 училища, 

13 групи от 7 

училища 

ст. експерти от 

отдел ОМДК, 

директори на 

училищата бе-

нефициенти по 

модула на 

програмата 

 

7.2. Национална програма „Осигуряване на съвре-

менна образователна среда“, одобрена с РМС 

№ 285 от 30 април 2020 г. 

      

7.2.1 Модул „Подобряване на условията за експери-

ментална работа по природни науки в профи-

лираната подготовка“ 

учебна 2020/2021 

година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой учи-

лища 

брой кла-

сирани 

училища 

1 училище началник на от-

дел ОМДК 
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7.2.2 Модул „Културните институции като образо-

вателна среда“ 

учебна 2020/2021 

г. съгласно нацио-

налната програма 

брой учи-

лища 

брой кла-

сирани 

училища 

2 училища ст. експерт по 

ПОО, ст. екс-

перт по 

ОНГОР, ст. ек-

сперт за ОНЕ, 

директори на 

училищата бе-

нефициенти по 

модула на 

програмата 

 

7.2.3. Модул „Площадки за обучение по безопас-

ност на движението по пътищата“ 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой учи-

лища 

брой кла-

сирани 

училища и  

детски гра-

дини 

4 училища и 1 

детска гра-

дина 

ст. експерт по 

ПОО, ст. екс-

перт по ЧЕМЕ, 

ст. експерт за 

ОНЕ, дирек-

тори на учили-

щата и ДГ бе-

нефициенти по 

модула на 

програмата 

 

7.3. Национална програма „Заедно в грижата за 

всеки ученик“, одобрена с РМС № 285 от 30 

април 2020 г. Модул „Осигуряване на условия 

за системно проследяване на личните пости-

жения на учениците чрез създаване на индиви-

дуално портфолио и оценъчна карта“ 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой учи-

лища 

брой кла-

сирани 

училища  

брой класи-

рани училища  

началник на от-

дел ОМДК, ст. 

експерт по 

ОНГОР 

 

7.4. Национална програма „Успяваме заедно“, 

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

Модул 1: „Хубаво е в детската градина”  

 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой дет-

ски гра-

дини 

6 детски 

градини 

6 детски гра-

дини 

ст. експерти по 

ОСО и начал-

ник на отдел  

АПФСИО 
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7.5. Национална програма „Квалификация“, одоб-

рена с РМС № 285 от 30 април 2020 г. 

 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой педа-

гогически 

специа-

листи 

педагоги-

ческите 

специа-

листи от 

образова-

телните ин-

ституции в 

област 

Кюстендил 

съгласно кво-

тата, опреде-

лена за реги-

она 

 

ст. експерт за 

КПС 

 

7.6. 

Национална програма „Заедно за всяко дете“, 

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

Модул 1 - "Подпомагане на екипите за обхват" 
     

 

7.6.1. Изготвяне и разпространени на информаци-

онни материали,  подпомагащи дейността на 

екипите по обхват за запознаване на родите-

лите и обществеността с мерките за обхвата и 

задържането на децата и учениците в образо-

вателната система 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой ин-

формаци-

онни мате-

риали 

0 500  ст. експерт за 

ОНЕ и ст. екс-

перт по БЕЛ 

 

7.6.2. Организиране и провеждане на междуинсти-

туционални срещи на областно и/или общин-

ско ниво с участие на представителите на еки-

пите за обхват с цел обсъждане и решаване на 

организационни и методически въпроси за по-

вишаване ефективността на работата на еки-

пите. 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой срещи 0 2 срещи 

 

началник на 

РУО 

ст. експерт за 

ОНЕ и ст. екс-

перт по БЕЛ 

 

7.7. Национална програма „Оптимизиране на вът-

решната структура на персонала“, одобрена с 

РМС № 285 от 30 април 2020 г. 

 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой 9 училища 

1 РЦПППО 

В зависимост 

от подадените 

от училищата 

и РЦПППО 

заявки 

началник отдел 

АПФСИО, гл. 

счетоводител, 

директори на 

училища и 

РЦПППО бене-

фициенти по 

програмата 

 

https://www.mon.bg/upload/22576/8NP_Kvalifikacia-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22577/9NP_Zaedno-dete-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22578/10NP_Personal-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22578/10NP_Personal-20.pdf
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7.8. Национална програма „Без свободен час“, 

одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г.  

 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой 37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

В зависимост 

от подадените 

от училища и 

детски гра-

дини заявки 

Извършване 

на монито-

ринг в 8 учи-

лища и 4 дет-

ски градини 

ст. експерти 

ОМДК, начал-

ник на отдел 

АПФСИО, учи-

лища и детски 

градини  бене-

фициенти по 

модулите на 

програмата 

 

7.9. Национална програма „Мотивирани учители“, 

одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г. 

 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой педаго-

гически спе-

циалисти 

педагоги-

ческите спе-

циалисти от 

училищата в 

област Кюс-

тендил 

 

съгласно  

подадени за-

явления за 

участие 

 

старши експерт 

по КПС,    ди-

ректори на учи-

лища 

 

7.10. Национална програма „Иновации в действие“, 

одобрена с РМС № 285 от 30 април 2020 г. 

 

учебна 2020/2021 

година, съгласно 

сроковете в Наци-

оналната прог-

рама 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища 

в зависимост 

от подадените 

от училищата 

заявки 

началник на  

отдел ОМДК, 

ст. експерти по 

ОСО, дирек-

тори на учи-

лища бенефи-

циенти по 

програмата 

 

 

7.11. Национална програма „Участвай и променяй 

– родителят, активен партньор в училищния 

живот“, одобрена с РМС № 285 от 30 април 

2020 г. 

 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете в Национал-

ната програма 

брой учи-

лища 

3 училища 3 училища началник на от-

дел ОМДК, ди-

ректори на учи-

лища бенефи-

циенти по 

програмата 

 

 

https://www.mon.bg/upload/22581/13NP_Bez-svoboden-chas-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22582/14NP_Motivirani-uchiteli-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22584/16NP_Inovacii-dejstvie-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22587/19NP_Roditeljat-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22587/19NP_Roditeljat-20.pdf
https://www.mon.bg/upload/22587/19NP_Roditeljat-20.pdf
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8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

8.1. Дейности, свързани с изпълнение на проект 

BG051PO001-3.1.03 „Квалификация за профе-

сионално развитие на педагогическите специ-

алисти” 

Дейност І: Подкрепа за професионално израс-

тване 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 професио-

налното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти. 

Дейност ІІ. Подкрепа на педагогическите спе-

циалисти за участие в процедури за придоби-

ване на професионално-квалификационни 

степени, включително провеждане на подгот-

вителни курсове за придобиване на пета и чет-

върта професионално-квалификационна сте-

пен. 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете по проекта 

брой педа-

гогически 

специа-

листи 

педагоги-

ческите 

специа-

листи от 

образова-

телните ин-

ституции в 

област 

Кюстендил 

съгласно за-

явени обуче-

ния по Дей-

ност І   

и подадени 

заявления за 

участие в 

Дейност ІІ 

ст. експерт за 

КПС, начал-

ник-отдел АП-

ФСИО, главен 

счетоводител, 

директори на 

училища и дет-

ски градини 

 

 

8.2. Дейности, свързани с Проект BG05M2OP001-

2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, 

финансиран от Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-

2020 г. (ОП НОИР), съфинансиран от Евро-

пейския съюз чрез Европейските структурни и 

инвестиционни фондове 

8.2.1. Подпомагане училищата от региона при 

организиране, осъществяване и отчитане на 

проектните дейности; 

8.2.2. Координиране взаимодействието между 

ЕОУП и директорите на училищата от региона 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете по проекта 

бр. учи-

лища и ДГ 

37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

25 училища и 

2 детски гра-

дини 

ст. експерт за 

ОНЕ, ст. екс-

перт по БЕЛ, 

ст. експерт за 

ОСО и ст. екс-

перт по ОНГОР 
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и консултиране  по възникнали организаци-

онни и финансови въпроси; 

8.2.3.организиране и провеждане информаци-

онни събития на областно равнище за популя-

ризиране на дейностите по проекта, в това 

число и за включването на училищата в проек-

тните дейности; 

8.2.4. Извършване проверка на точността, вер-

ността и четимостта на представените от учи-

лищата документи и данни по проекта и връ-

щане за преработка на документи, които не от-

говарят на изискванията; 

8.2.5. Осъществяване контрол за спазване на 

правилата за информиране и публичност на 

проекта чрез проверки на място и за спазване 

на сроковете за изпълнение на проектните 

дейности; 

8.2.6. Предоставяне на обобщени справки за 

изпълнението на проектните дейности в об-

ластта; 

8.3. Дейности, свързани с изпълнение на проект 

BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приоб-

щаване в системата на предучилищното обра-

зование“  

Дейност I: Допълнително обучение по българ-

ски език за деца от уязвими групи; 

Дейност II: Провеждане на дейности за педа-

гогическа, психологическа и социална подк-

репа на деца от уязвими групи, включително 

обезпечаване на средства за такси на детски 

градини с повишена концентрация на деца от 

уязвими групи, осигуряване на допълнителен 

педагогически и непедагогически персонал, 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете по проекта 

брой 19 детски 

градини и 9 

училища  

19 детски гра-

дини и 9 учи-

лища 

началник РУО, 

началник отдел 

АПФСИО, ст. 

експерт по 

ОСО,  ст. екс-

перт по ЧЕМЕ 
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осигуряване на учебни материали, пособия, 

помагала и др.  

Дейност III: Осъществяване на обучение, 

включително осигуряване на обучителни ма-

териали, пособия и др.  

Дейност IV: Реализиране на дейности за педа-

гогическа, психологическа и социална подк-

репа за родители на деца от уязвими групи и 

за формиране у тях на мотивация за активно 

приобщаване на децата им в системата на пре-

дучилищното образование. 

8.4. 

 

 

 

Дейности по проект BG05M2OP001-2.014-

0001 „Подкрепа за дуалната система на обуче-

ние“ с конкретен бенефициент – Министерс-

тво на образованието и науката 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете по проекта 

брой учи-

лища, 

включени в 

проекта 

0 Брой учи-

лища, подали 

заявления за 

участие 

ст. експерт по 

ПОО 

 

8.5. Дейности по проект BG05M2ОP001-2.011-

0001 „Подкрепа за успех“: 

Дейност 2. Организиране и провеждане на 

обучения на педагогическите специалисти за 

прилагане на инструментариума за ранно 

идентифициране на ученици в риск от преж-

девременно напускане на образователната 

система и за диференциран подход при опре-

деляне на потребностите им от предоставяне 

на индивидуална подкрепа. 

Дейност 3. Осъществяване на обща подкрепа 

за личностно развитие на учениците в съответ-

ствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приоб-

щаващото образование чрез допълнително 

обучение по учебни предмети за превенция на 

обучителни затруднения и/или за преодоля-

ване на системни пропуски при усвояването 

на учебното съдържание. 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете по проекта 

брой учи-

лища, 

включени в 

проекта 

37 учи-

лища 

32 училища началник РУО, 

началник на от-

дел ОМДК, 

ст. експерт за 

ОНЕ, ст. 

експерт по 

ПОО, главен 

счетоводител 
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Дейност 4. Допълнителни обучения във втори 

гимназиален етап за преодоляване на про-

пуски при усвояването на учебното съдържа-

ние и/или за актуализация на компетентнос-

тите с цел успешно полагане на държавния 

зрелостен изпит по български език и литера-

тура, както и държавни зрелостни изпити по 

други предмети от общообразователната под-

готовка. 

Дейност 5. Осъществяване на обща подкрепа 

чрез осигуряване на занимания по интереси за 

стимулиране на творческите изяви и за пови-

шаване на мотивацията за учене – за учени-

ците от училищата с по-ниска концентрация 

на ученици в риск от ранно отпадане (мини-

мум 2% от общия брой на учениците в съот-

ветното училище), в т.ч. и тези, участващи в 

дейност 3. 

Дейност 6. Осъществяване на обща подкрепа 

чрез кариерно ориентиране с цел 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 обра-

зование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством 

центровете за подкрепа за личностно разви-

тие, включително и по обучителната система 

STEM, когато е приложимо и др. 

Дейност 7. Дейности за работа с родителите 

чрез включване на образователни медиатори, 

социални работници, ромски авторитети и ли-

дери, представители на неправителствени ор-
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ганизации и др. заинтересовани лица в образо-

вателния процес и насърчаване на сътрудни-

чеството с педагогическите специалисти за на-

маляване на риска от преждевременно напус-

кане на образователната система от учени-

ците. 

Дейност 8. Участие в междуучилищни дей-

ности по т. 3, 4 и 5. Отделното училище ще 

може да инициира изготвянето на междуучи-

лищна програма, да се включва в такава пред-

ложена от друго(и) училище(а) или да се при-

съедини към дейности, чиито реализация е 

вече стартирала 

8.6. Дейности по проект BG05M2OP001-3.018 

„Подкрепа за приобщаващо образование“ 

Дейност 3. Специализирани обучения на еки-

пите за подкрепа за личностно развитие 

Дейност 4. Закупуване на оборудване за до-

пълнителна подкрепа за личностно развитие, 

вкл. за специализирани кабинети и помещения 

Дейност 5. Осъществяване на дейности за лич-

ностно развитие на децата и учениците от ин-

ституциите в системата на предучилищното и 

училищното образование по проекта 

Дейност 6. Дейности за семейна подкрепа в 

процеса на приобщаващото образование в дет-

ските градини и училищата по проекта 

учебната 

2020/2021 година, 

съгласно сроко-

вете по проекта 

брой учи-

лища и ДГ, 

включени в 

проекта 

37 учи-

лища 

училища и 

ДГ, подали 

заявления за 

участие 

началник на 

РУО, началник 

на отдели 

ОМДК и АП-

ФСИО, екс-

перти от отдел 

ОМДК  

 

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

9.1. Организиране и провеждане на методическа 

работна среща с директорите на училищата и 

детските градини във връзка с началото на 

учебната 2020/2021 година 

септември 2020 г. Брой ра-

ботни 

срещи 

0 1 работна 

среща 

началник на 

РУО, началник 

на отдели 

ОМДК и АП-
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ФСИО, екс-

перти от отдел 

ОМДК 

9.2. Оказване на методическа подкрепа на ново-

назначени директори при изготвянето на Спи-

сък-образец № 1  

септември 2020 г. Брой 

срещи 

0 2 работни 

срещи 

началник на от-

дел ОМДК, ек-

сперти от отдел 

ОМДК 

 

9.3. Методически работни срещи с учителите от 

начален етап с тематика, насочена към целена-

сочено прилагане на компетентностния под-

ход в работата през учебната 2020/2021 година 

с цел постигане на високи резултати на НВО в 

четвърти клас. 

септември 2020 г. 

- октомври 2020 г. 

брой срещи 0 2 работни 

срещи 

ст. експерт за 

обучението в 

начален етап 

 

9.4. Методически работни срещи с учителите по 

български език и литература във връзка с ор-

ганизацията на учебната 2020/2021 година 

септември 2020 г. 

- октомври 2020 г. 

брой срещи 0 2 работни 

срещи 

ст. експерт по 

БЕЛ 

 

9.5. Методически работни срещи с учителите по 

чужд език за анализ на резултати от учебната 

2019/2020 година и насоки за работа през 

учебната 2020/2021 година 

септември 2020 г. 

- октомври 2020 г. 

брой срещи 0 2  работни 

срещи 

  

ст. експерт по 

ЧЕМЕ  

 

 

9.6. Оказване на методическа подкрепа чрез спо-

деляне на добри педагогически практики по 

чужди езици 

ноември 2020 г. – 

юни  2021 г. 

брой уроци 0 2 открити 

урока 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ  

 

 

9.7 Методически работни срещи с учителите по 

математика във връзка с организацията на 

учебната 2020/2021 година и прилагането на 

компетентностния подход в обучението на 

учениците 

септември 2020 г. 

- октомври 2020 г. 

брой срещи 0 2 работни 

срещи 

началник на 

РУО 

 

9.8 Методически работни срещи с учителите по 

информационни технологии и информатика  

във връзка с организацията на учебната 

септември 2020 г. 

- октомври 2020 г. 

брой срещи 0 2 работни 

срещи 

началник на 

РУО 
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2020/2021 година,  прилагането на компетент-

ностния подход и формирането на дигитални 

ккомпетентности  

9.9 Провеждане на септемврийски съвещания с  

учителите по история и цивилизации, геогра-

фия и икономика и философски цикъл от об-

ласт Кюстендил за анализ на резултатите от 

учебната 2019/2020 година и насоки за органи-

зация на учебната 2020/2021 година 

септември 2020 г. 

- октомври 2020 г. 

брой съве-

щания 

0 2 съвещания 

 

ст. експерт по 

ОНГОР 

 

9.10. Оказване на методическа подкрепа на ново-

назначен директор на ОУ „Евлоги Георгиев“, 

гр. Дупница във връзка с изпълнение на нор-

мата преподавателска работа 

септември 2020 – 

януари 2021 г. 

брой  0 1 директор ст. експерт по 

ОНГОР 

 

9.11. Оказване на методическа подкрепа чрез учас-

тие в провеждането на открит урок по геогра-

фия и икономика в ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. 

Кюстендил 

ноември 2020 г.-

май 2021 г.  

брой уроци 0 1 открит урок ст. експерт по 

ОНГОР 

 

9.12. Методически работни срещи с учителите, пре-

подаващи учебните предмети човекът и при-

родата, биология и здравно образование, фи-

зика и астрономия, химия и опазване на окол-

ната среда прилагането на компетентностния 

подход и формирането на компетентности в 

областта на природните науки 

септември 2020 г. 

– октомври 2020 

г. 

брой срещи 0 2  работни 

срещи 

  

началник на 

РУО 

 

9.13. Организиране и провеждане на съвещания с 

учители по професионална подготовка от про-

фесионални гимназии и средни училища, ко-

ито осъществяват професионално образова-

ние и обучение във връзка с подготовката и 

организирането на дейностите през учебната 

година. 

септември 2020  г. 

- октомври 2020 г.  

 

брой съве-

щания 

2 съвеща-

ния 

2 съвещания ст. експерт по 

ПОО 
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9.14.  Провеждане на работни срещи за обмен на 

добри практики при провеждане на практичес-

кото обучение 

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

 

брой срещи 3 срещи 3 срещи ст. експерт по 

ПОО 

 

10. 

Дейности за преодоляване на образователните дефицити и стимулиране на изявите на учениците и други дейности свързани с приоб-

щаващото образование  

 

10.1. Подпомагане на училищата при организиране 

на общата и допълнителната подкрепа за пре-

одоляване на образователните дефицити при 

учениците в начален и за осигуряване на под-

ходяща физическа, психологическа и соци-

ална среда за развитие на способностите и 

уменията им. 

септември 2020 г. 

– септември 2021 

г. 

брой учи-

лища 

22 учи-

лища 

6 училища ст. експерт за 

обучението в 

начален етап 

 

10.2 Регионален ученически конкурс по история и 

география на тема „България-познатата и не-

позната“ 

ноември 2020 г.-

май 2021 г. 

брой кон-

курси 

 1 конкурс ст. експерт по 

ОНГОР 

 

10.3. Оказване на методическа подкрепа чрез учас-

тие в провеждането на открит урок по българ-

ски език и литература в прогимназиален етап. 

Училище: ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Кюстендил 

Учител: Снежинка Боянова 

 

октомври 2020 г. 

– април 2021 г. 

брой уроци 0 1 открит урок ст. експерт по 

БЕЛ 

 

10.4. Организиране на подкрепата за личностно раз-

витие в електронна среда (компенсаторни ме-

ханизми) 

 

октомври 2020  г. 

– септември 2021 

г. 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища 

5 училища ст. експерти  от 

отдел ОМДК 

 

10.5. Обмяна на добри практики при използването 

на модели, съчетаващи присъственото обуче-

ние с ефективни форми на обучение от разсто-

яние 

октомври 2020  г. 

– юли 2021 г. 

брой срещи 0 1 среща началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 
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11. 
Дейности за повишаване на мотивацията на учениците чрез компетентностния подход в това число и СТЕМ образование и диги-

тална трансформация  

11.1. Провеждане на открити уроци по БЕЛ и мате-

матика в начален етап на тема: „Повишаване 

на мотивацията на учениците, чрез използване 

на компетентностния подход при преподаване 

на новите знания“ 

октомври 2020 г. 

– април 2021 г. 

брой уроци 0 2 открити 

уроци 

ст. експерт за 

ОНЕ 

 

11.2.  Провеждане на работни срещи за обмен на 

добри практики по прилагане на компетент-

ностния подход при обучението по предмети 

по професионална подготовка 

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

брой срещи 0 2 работни 

срещи 

ст. експерт по 

ПОО 

 

11.3. Работна среща за обмяна на добри практики  

на тема „Мотивацията на учениците за учене 

чрез СТЕ(А)М образование и дигитални тран-

сформации“ 

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

брой срещи 0 1 работна 

среща 

началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 

 

12. 
Регионални дейности за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, определена чрез проучване 

на потребността от квалификация и при отчитане на приоритетните теми, посочени от МОН. 

12.1. Квалификационен курс за учители в начален 

етап на тема: „Прилагане на индивидуален 

подход към потребностите на всеки ученик“. 

януари 2020 г. – 

април 2021 г. 

брой обу-

чения 

0 1 обучение ст. експерт за 

ОНЕ 

 

12.2. Провеждане на обучение на тема „Насърча-

ване и повишаване на грамотността чрез обу-

чението по български език. Базова грамотност, 

читателска грамотност и функционална гра-

мотност. Методи и похвати на преподаване, 

оценяване. Из опита на международните изс-

ледвания PIRLS и PISA“ (обучителна органи-

зация "Евротур МК" ЕООД), одобрена със За-

повед № РД09-709 / 23.01.2017 на Министъра 

на образованието и науката и включена в Ин-

формационен регистър на одобрените прог-

рами за квалификация на МОН.                                                                                                                      

октомври 2020 г. - 

април 2021 г. 

брой обу-

чения 

0 1 обучение ст. експерт за 

БЕЛ 
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12.3.  Организиране и провеждане на обучителен 

семинар за учители по чужд език на тема 

„Творчески подходи за преподаване на анг-

лийски език и управление на класната стая“ 

октомври 2020 г. 

– юни 2021 г. 

брой обу-

чения 

0 1  обучение 

 

ст. експерт по 

ЧЕМЕ  

 

 

12.4. Организиране на обучение за учители по ге-

ография и икономика по Програма: „Игрите в 

обучението по география и икономика –инте-

рактивна учебна технология за формиране на 

знания, умения и компетентности“ 

Одобрена със заповед № РД 09-

1099/04.07.2018 г./ 02.02.2018 на Министъра 

на образованието и науката 

 

октомври 2020 г. 

– юни 2021 г. 

Брой обу-

чения 

0 1 проведено 

обучение  

ст. експерт по 

ОНГОР 

 

12.5. Организиране и провеждане на обучение за 

учители по природни науки по програма 

„Формиране и оценяване на ключови компе-

тентности в обучението по природни науки“, 

одобрена със Заповед № РД09-741/23.01.2017 

на Министъра на образованието и науката 

 

октомври 2020 г. – 

юни 2021 г 

 

 

 

брой обу-

чения 

0 1  проведено 

обучение 

началник на 

РУО 

 

12.6. Обучение на учители с насоченост към при-

лагане на компетентностния подход и компе-

тентностни модели  в ПОО 

октомври 2020 г. - 

декември 2020 г.  

брой обу-

чения 

0 1 обучение ст. експерт по 

ПОО 

 

12.7. Компетентностният подход в образованието октомври 2020 г. - 

ноември 2020 г. 

брой обу-

чения 

0 2 обучения ст. експерт за 

КПС 

 

12.8. Прилагане на иновативни методи за препода-

ване във виртуална класна стая 

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

брой обу-

чения  

0 1 обучение ст. експерт за 

КПС 

 

12.9. Дигитални компетентности в детската гра-

дина 

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

брой обу-

чения 

0 1 обучение ст. експерт за 

КПС 

 

12.10. STEM (STEAM) концепция в образованието – 

практически умения и методически решения 

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

брой обу-

чения 

0 1 обучение ст. експерт за 

КПС 

 

12.11. Професионално ориентиране и кариерно кон-

султиране в училище 

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

брой обу-

чения 

0 1 обучение ст. експерт за 

КПС 
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13. Регионални мерки за намаляване на административната тежест в дейността на педагогическите специалисти 

13.1. Актуализиране на документи /образци, запо-

веди, писма, инструкции, конкурси и др./ в 

сайта на РУО – Кюстендил с цел улесняване 

работата на образователните институции и пе-

дагогическите специалисти. 

учебна 2020/2021 

година 

- - - ст. експерт по 

ИО и старши 

експерт по АИ 

 

13.2. Прилагане на платформа „Google-Forms” при 

изготвяне на справки и информация от образо-

вателните институции. 

учебна 2020/2021 

година 

% вклю-

чени инс-

титуции 

100% 100% старши екс-

перти от отдел 

ОМДК и отдел 

АПФСИО 

 

14. Оптимизиране и развитие на мрежата от образователни институции 

14.1. 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 кмето-

вете на общини училища и детски градини за 

включване в Списъка със средищни училища 

и детски градини за учебната 2020/2021 го-

дина 

септември 2020 г. брой учи-

лища и дет-

ски гра-

дини 

37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

17 средищни 

училища и 4 

средищни  

детски гра-

дини 

началник на от-

дел ОМДК, на-

чалник отдел 

АПФСИО, ст. 

експерти от от-

дел ОМДК 

 

14.2. 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 допъл-

нително финансиране, в предложените от кме-

товете на общини училища и детски градини 

за включване в Списъка със защитени учи-

лища и детски градини за учебната 2020/2021 

година 

септември 2020 г. брой учи-

лища и дет-

ски гра-

дини 

37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

4 защитени 

училища и 2 

защитена дет-

ска градина   

началник на от-

дел ОМДК, на-

чалник на от-

дел АПФСИО, 

ст. експерти от 

отдел ОМДК 
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14.3. Извършване на проверки за изготвяне на ста-

новища по предложения на кметове на об-

щини за откриване, преобразуване и закриване 

на общински училища 

септември 2020 г. 

– май 2021 г. 

брой учи-

лища 

0 в зависимост 

от броя на 

предложените 

училища 

началници на 

отдели ОМДК 

и  

АПФСИО, ст. 

експерти по 

ОСО 

 

14.4. Анализ на училищната мрежа от училища, 

осъществяващи обучение по професии 

февруари 2021 г. – 

юни 2021 г. 

брой  

изготвени 

анализи 

0 1 анализ ст. експерт по 

ПОО 

 

15. Дейности по планиране и реализиране на държавния план-прием и на допълнителния държавен план-прием 

15.1. Предоставяне на информация за брой на уче-

ниците, завършващи основно образование 

октомври 2020 г. 

–  ноември 2020 г. 

брой ин-

формации 

0 1 информация ст. експерт по 

ИО, ст.  екс-

перти по ОСО 

и ст. експерт по 

ПОО 

 

15.2. Предоставяне на местните органи на нацио-

нално представителните организации на рабо-

тодателите в област Кюстендил на списък на 

училищата, които ще осъществяват държавен 

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

октомври 2020 г. 

–  ноември 2020 г. 

брой ин-

формации 

0 1 информация 

 

ст. експерт по 

ИО, ст.  екс-

перт по ПОО 

 

15.3. Организиране на работна среща с директорите 

на професионални гимназии на тема: „Опти-

мизиране на държавния план-прием по профе-

сии в съответствие с потребностите на пазара 

на труда, интересите на учениците и възмож-

ностите на училищата” за изготвяне на пред-

ложението за държавен план-прием за учеб-

ната 2021/2022 година 

ноември 2020 г. – 

декември 2020 г. 

брой срещи 0 1 работна 

среща 

 

ст.  експерт по 

ПОО 

 

15.4. Организиране на работна среща с директорите 

на средни училища и профилирани гимназии 

за изготвяне на предложението за държавен 

план-прием за учебната 2021/2022 година  

ноември 2020 г. – 

декември 2020 г. 

брой срещи 0 1 проведена 

среща 

началник на от-

дел ОМДК, 
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ст. експерти по 

ОСО, дирек-

тори на учи-

лища 

15.5. Организиране и провеждане на работни срещи 

с представители на общински администрации, 

работодатели и директори на училища за из-

готвяне на предложението за държавен план-

прием за учебната 2021/2022 година 

ноември 2020 г. – 

февруари 2021 г. 

брой срещи 0 2 проведени 

срещи 

 

ст.   експерт по 

ПОО, ст. екс-

перти по ОСО, 

директори на 

училища 

 

15.6. Представяне за съгласуване на  обобщеното 

предложение за държавен план-прием за учеб-

ната 2021/2022 година на комисията по зае-

тост към Областния съвет за регионално раз-

витие на област с административен център 

Кюстендил  

февруари 2021 г. брой учас-

тия 

0 1 участие 

 

началник РУО, 

ст. експерт по 

ПОО, ст. екс-

перт по ОСО 

 

15.7. Организиране и провеждане на работна среща 

с директорите на училища във връзка с дей-

ностите за реализиране на държавния план-

прием за учебната 2021/2022 година 

 

 

април 2021 г. – 

май 2021 г. 

брой срещи 0 1 проведена 

среща 

началник РУО,  

председател и 

членове на об-

ластната коми-

сия, директори 

на училища 

 

15.8. 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 пара-

лелки 

брой ут-

върдени 

паралелки 

в VIII  клас 

за учебната 

2021/2022 

година 

брой реализи-

рани пара-

лелки в VIII  

клас за учеб-

ната 

2021/2022 го-

дина 

началник РУО, 

ст.  експерти, 

директори на 

училища 

 

15.9. Провеждане на „Училищна панорама и пано-

рама на професионалното образование“ за 

училищата от община Кюстендил 

април 2021 г. – 

юни 2021 г. 

брой пано-

рами 

0 1 панорама 

 

ст.   експерт по 

ПОО, ст. екс-

перти по ОСО, 

директори на 

училища 
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15.10. Провеждане на „Училищна панорама и пано-

рама на професионалното образование“ за 

училищата от общини Дупница, Бобов дол и 

Сапарева баня 

април 2021 –  юни 

2021 г. 

брой пано-

рами 

0 1 панорама ст. експерт по 

ПОО, ст. екс-

перти по ОСО, 

директори на 

училища 

 

15.11. Организиране на приема след VII клас на уче-

ници 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 наста-

няване от семеен тип и учениците, настанени 

в приемни семейства за учебната 2020/2021 г. 

по документи 

април 2021 г. -  

юли 2021 г. 

 

брой уче-

ници 

 

0 брой ученици, 

според пода-

дените заяв-

ления 

 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК  

 

16. Организиране и координиране на дейностите по провеждането на държавните зрелостни изпити и националните външни оценявания 

16.1. Организиране и провеждане на работна среща 

с директорите на училища относно изпълне-

ние на заповеди на министъра на образовани-

ето и науката за провеждане на ДЗИ и НВО в 

IV, VII и Х клас 

април 2021 г. - 

май 2021 г. 

брой ра-

ботни 

срещи 

0 1 работна 

среща 

началник на 

РУО, 

началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 

 

16.2. Организация и координация на дейностите по 

провеждане на НВО в IV клас по БЕЛ и Мате-

матика 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

22 учи-

лища 

22 училища началник на от-

дел ОМДК, ст. 

експерт за 

ОНЕ, дирек-

тори 

на училища 

 

16.3. Контрол по организацията и провеждането на 

НВО за учениците от IV клас 

май 2021 г. брой учи-

лища 

0 5 проверени 

училища 

ст. експерт за 

ОНЕ и екс-

перти 

от отдел 

ОМДК 
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16.4. Организация и координация на дейностите по 

провеждане на НВО в VII клас по БЕЛ и Ма-

тематика 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

22 учи-

лища 

22 училища началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК, дирек-

тори 

на училища 

 

16.5. Контрол по организацията и провеждането на 

НВО за учениците от VII клас 

юни 2021 г. брой учи-

лища 

0 4 проверени 

училища 

началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 

 

16.6. Организация и координация на дейностите по 

провеждане на НВО в Х клас по БЕЛ и Мате-

матика 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

19 учи-

лища 

19 училища началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК, дирек-

тори 

на училища 

 

16.7. Контрол по организацията и провеждането на 

НВО за учениците от Х клас 

юни 2021 г. брой учи-

лища 

0 4 проверени 

училища 

началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 

 

16.8. Организиране и координиране на дейностите 

по провеждане на НВО на учениците в Х клас 

за оценяване на дигиталните компетентности 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

19 учи-

лища 

в зависимост 

от подадените 

заявления 

началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК, дирек-

тори 

на училища 
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16.9. Организиране и координиране на дейностите 

по провеждане на НВО по ЧЕ на учениците от  

VII и Х клас  

 

учебна 

2020/2021 

година по 

график на 

МОН 

брой учи-

лища 

19 учи-

лища 

в зависимост 

от подадените 

заявления 

началник на от-

дел ОМДК ст. 

експерт по 

ЧЕМЕ, дирек-

тори 

на училища 

 

16.10. Анализ на резултатите от НВО в IV, VII и Х 

клас. 

юли 2021 г. брой ана-

лизи 

0 3 анализи началник на от-

дел ОМДК 

старши екс-

перти по пред-

мети от отдел 

ОМДК 

 

17. 
Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен кален-

дар на МОН 

17.1. Осъществяване на организационно-координи-

раща и контролна дейност по изпълнението на 

Националния спортен календар на МОН и На-

ционалния календар за изяви по интереси на 

децата и учениците за учебната 2020/2021 го-

дина. Изготвяне на информация за МОН. 

септември 2020 г. 

- септември 2021 

г. 

брой 0 1 информация ст. експерти в 

отдел ОМДК 

. 

17.2. Организиране, координиране и провеждане на 

ученически олимпиади и състезания по пред-

мети и състезания по професии 

октомври 2020 г. 

– май 2021 г. 

брой олим-

пиади и 

състезания 

0 брой прове-

дени олимпи-

ади и състеза-

ния 

ст. експерти в 

отдел ОМДК 

. 

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

18.1 Тематични проверки       

18.1.1. Контрол по присъствието на децата /учени-

ците в учебни часове и дейността на учителите 

относно водене на задължителната училищна 

документация, отразяваща отсъствията на де-

цата/ учениците и контрол на дейността на ди-

ректорите на училища по отношение присъст-

вието на учениците в учебни часове 

септември 

2020 г. – юни 

2021 г. 

брой 37 учи-

лища 

15 училища началник на от-

дел ОМДК, 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 
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18.1.2. Контрол на работата на учителите по БЕЛ във 

връзка с ниските резултати на ДЗИ по БЕЛ 

през учебната 2019/2020 година в училища, 

чийто резултат е под „Среден 3“  

ПГЛП “В. Димитров-Майстора“ – гр. Кюстен-

дил 

ПТГ “Джон Атанасов“ – гр. Кюстендил  

ПГ – гр. Бобов дол 

ПГТ – гр. Дупница  

Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Кюс-

тендил 

СУ „Христо Ботев“ – гр. Сапарева баня“ 

октомври 2020 г. - 

март 2021 г. 

брой 19            

училища  

6 училища ст. експерт за 

БЕЛ 

 

18.1.3. Контрол на работата на учителите по БЕЛ във 

връзка с ниските резултати на НВО по БЕЛ за 

учебната 2019/2020 година  

Шесто ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. 

Кюстендил  

ОУ „Христо Ботев“ – с. Невестино  

ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Трекляно  

СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Дупница 

ОУ „Неофит Рилски“ – гр. Дупница 

ОУ  „Христаки Павлович“ – гр. Дупница 

октомври 2020 г. - 

март 2021 г. 

брой 22 учи-

лища  

6 училища ст. експерт за 

БЕЛ 

 

18.1.4. Контрол и оказване на методическа подкрепа 

при прилагане  на  учебните програми по чужд 

език за профилирана подготовка в  ХI клас 

ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил 

ПГ „Христо Ботев“ – Дупница   

СЕУ „Св. П. Хилендарски“ – Дупница 

ЕГ „Д-р Петър Берон“- Кюстендил 

октомври 2020 г. - 

май 2021 г.  

брой учи-

лища 

4  училища  4  училища ст. експерт по 

ЧЕМЕ  

Любка Кова-

чева 

 

18.1.5 Планиране и организация на дейността на учи-

телите в профилираната подготовка по исто-

рия и цивилизации, география и икономика и 

философия в единадесети клас във връзка с 

октомври 2020 г. - 

май 2021 г.  
брой 5 училища 5 училища ст. експерт по 

ОНГОР 
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прилагането на новите учебни програми за 

профилирана подготовка 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ –  Дупница 

ПГ „Христо Ботев“, гр. Дупница 

ПМГ „Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

ЕГ „Д-р Петър Берон“, гр. Кюстендил 

СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

18.1.6. Контрол във връзка с прилагането на новите 

учебни програми по предметите от обща, от-

раслова и специфична професионална подго-

товка от УУП VIII –  XI клас и оказване на ме-

тодическа подкрепа. 

ПГ – Бобов дол 

ПГИМ „Йордан Захариев“ –  Кюстендил  

СУ „Христо Ботев“ – Сапарева баня 

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

брой учи-

лища 

11 учи-

лища 

3 училища 

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 Текущи проверки       

18.2.1. Контрол по спазване на сроковете за въвеж-

дане на информацията в НЕИСПУО и утвър-

ждаване на Списък-образец №№  1, 2, 3  

септември 2020 г . 

- октомври 2020 г. 

брой 37 учи-

лища, 19 

детски гра-

дини,  

2 ЦПЛР 

37 училища, 

19 детски гра-

дини,  

2 ЦПЛР 

началник на от-

дел ОМДК, на-

чалник на от-

дел АПФСИО 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 

 

18.2.2. Контрол за съответствието на отразената в 

Списък-образец № 1 информация за образова-

телната институция и организацията на обра-

зователния процес за учебната година с нор-

мативната уредба преди и след срока на утвър-

ждаването му 

септември 2020 г . 

– декември 2020 г. 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища 

4 училища началник на от-

дел ОМДК 

старши екс-

перти от отдел 

ОМДК 

 

18.2.3. „Формиране и развитие на ключовите компе-

тентности у учениците от начален етап“ 

ОУ „ Христаки Павлович“ – Дупница 

ОУ „Христо Ботев“ – Самораново 

октомври 2020 г.- 

април 2021 г. 

брой учи-

лища 

22  

училища 

 

 

3 училища ст. експерт по  

ОНЕ 
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ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Яхиново   

18.2.4. „Ефективност на планирането и организация 

на дейностите в групите за целодневна орга-

низация. 

ОУ „Проф. Марин Дринов“ – Кюстендил 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - Кюстендил 

ОУ „Евлоги Георгиев“ – Дупница 

октомври 2020 г.- 

април 2021 г. 

брой учи-

лища 

22 учи-

лища  

3 училища ст. експерт за 

ОНЕ 

 

18.2.5. Осъществяване на методическа подкрепа и 

контрол при прилагането на новата учебна 

програма по профилирана подготовка по БЕЛ 

в ХI клас  

ПГ „Христо Ботев“ – Дупница 

октомври 2020 г. - 

март 2021 г. 

брой учи-

лища 

 училища  1 училище ст. експерт за 

БЕЛ 

 

18.2.6. Осъществяване на методическа подкрепа и 

контрол при преподаването на ново учебно съ-

държание, преподаване и оценяване в съответ-

ствие с компетентностния подход в прогимна-

зиален и гимназиален етап 

ОУ "Никола Вапцаров" –  Бобов дол  

Професионална гимназия – Бобов дол 

ОУ "Евлоги Георгиев" –Дупница 

Основно училище "Св. Св. Кирил  Методий" –

Дупница 

ПГОСУ – Дупница 

октомври 2020 г. - 

март 2021 г. 

брой учи-

лища 

 37 учи-

лища  

5 училища ст. експерт за 

БЕЛ 

 

18.2.7. Контрол на организацията и провеждането на 

обучението по чужд език в прогимназиалния 

етап и оказване на методическа подкрепа. 

ОУ „Христаки Павлович“ – Дупница 

СУ „Климент Охридски“ – Дупница 

ОУ “ Неофит Рилски “ – Дупница     

Шесто ОУ „Св. П. Хилендарски“- Кюстендил  

СУ „Христо Ботев“ - Кочериново 

октомври 2020 г. 

май 2021 г. 

брой учи-

лища 

22 учи-

лища 

5 училища ст. експерт по 

ЧЕМЕ  

 

 

18.2.8. Контрол на организацията и провеждането на 

учебните часове по история и цивилизации и 

октомври 2020 – 

май 2021 г.  

брой учи-

лища 

22 учи-

лища 

4 училища ст. експерт по 

ОНГОР 
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география и икономика в прогимназиален 

етап: 

ОУ „Аверки Попстоянов“ гр. Рила 

ОУ „Христаки Павлович“, гр. Дупница 

СУ „Климент Охридски“ гр. Дупница  

СУ „Васил Левски“, гр. Кюстендил 

18.2.9. 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    

ПГЛП „Вл. Димитров-Майстора“ – Кюстен-

дил                                                  

октомври 2020 г. - 

юни 2021 г. 

брой учи-

лища 

11 учи-

лища 

3 училища 

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

18.2.10. Контрол по организация и провеждане на дър-

жавни изпити за придобиване на степен на 

професионална квалификация - сесия юни 

2021 година 

ПТГ "Джон Атанасов"– Кюстендил 

ПГСС „Св. Климент Охридски“ –  Кюстендил 

юни 2021 г. брой учи-

лища 

11 учи-

лища 

2 училища 

 

ст. експерт по 

ПОО 

 

18.2.11. Осигурени условия за организация и провеж-

дане на обучение по нови професии и специ-

алности през учебната 2021/2022 година 

декември 2020 г.-  

февруари 2021 г. 

брой учи-

лища 

11 учи-

лища 

брой учи-

лища, заявили 

прием по 

нови профе-

сии и специ-

алности 

ст. експерт по 

ПОО 

 

18.2.12. ,,Установяване състоянието на квалификаци-

онната дейност в образователни институции 

от област Кюстендил”: 

СУ ,,Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

СУ ,,Св. Климент Охридски“, гр. Дупница 

СУ ,,Д-р Петър Берон“, гр. Бобов дол 

ПГОСУ, гр. Дупница 

октомври  

2020 г. - 

февруари 2021 г. 

 

брой 

образова-

телни инс-

титуции 

37 учи-

лища 

7 училища 

 

 

ст. експерт за 

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

Кюстендил 

ПГ по транспорт, гр. Дупница 

ОУ ,,Евлоги Георгиев“, гр. Дупница 

18.2.13. Спазване на процедурата и изискванията за 

преместване на учениците: 

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

ПГХВХТ – гр. Дупница 

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново 

октомври 2020 г. 

– юни 2021 г. 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища 

4 училища ст. експерти по 

ОСО 

 

18.2.14. Дейността на Педагогическия съвет по чл. 262 

и чл. 263 от ЗПУО – планиране, реализиране и 

документиране. Методическо подпомагане: 

ДГ „Св. Анна“, гр. Сапарева баня 

ДГ „Ален мак“, гр. Кочериново 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Яхиново, 

общ. Дупница 

ПГЛП „Вл. Димитров-Майстора“ – Кюстен-

дил                                                      

октомври 2020 г. 

– юни 2021 г. 

брой учи-

лища и дет-

ски гра-

дини 

37 учи-

лища и 19 

детски гра-

дини 

2 училища  

2 детски гра-

дини 

ст. експерти по 

ОСО 

 

18.2.15. Контролна дейност по спазване на Механизма 

за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование и Алгоритъма за 

неговото прилагане: 

ПГОСУ – гр. Дупница 

ПГХВХТ – гр. Дупница 

октомври 2020 г. 

– юни 2021 г. 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища  

2 училища  

 

ст. експерти по 

ОСО 

 

18.2.16. Осъществяване на контрол по изпълнение на 

дейностите от директорите на училища за из-

пълнение на индивидуални учебни планове на 

учениците 

ежемесечен брой учи-

лища 

37 учи-

лища 

брой учи-

лища, обуча-

ващи ученици 

по индивиду-

ален учебен 

план 

ст. експерти по 

ОСО 
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18.2.17. Контрол по осигуряване на обща подкрепа за 

личностно развитие в училището: 

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

СУ „Христо Ботев“, гр. Бобов дол 

октомври 2020 г. 

– юни  2021 г. 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища  

2 училища  

 

ст. експерти по 

ОСО 

 

18.2.18. Мониторинг на иновативната дейност в учи-

лищата от област Кюстендил, включени в спи-

съка на иновативните училища в Република 

България за учебната 2020/2021 година  

ОУ „Евлоги Георгиев“, гр. Дупница 

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

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

ПМГ „Проф. Емануил Иванов“, гр. Кюстендил 

ПГИМ „Йордан Захариев“, гр. Кюстендил 

СУ „Христо Ботев“, гр. Сапарева баня 

учебна 2020/2021 

година 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища  

6 училища  

 

ст. експерти по 

ОСО 

 

18.2.19. Контрол на основание чл. 77, ал. 2 от Наред-

бата за условията и реда за предоставяне на 

средства за компенсиране на намалените при-

ходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния транс-

порт, предвидени в нормативните актове за 

определени категории пътници, за субсиди-

ране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътреш-

ноградския транспорт и транспорта в планин-

ски и други райони и за издаване на превозни 

документи за извършване на превозите, при-

ета с Постановление № 163 от 29.06.2015 г. на 

МС, относно спазване на наредбата при извър-

шване на превозите по чл. 19, т. 8. 

септември 2020 г. 

–  юни 2021 г. 

брой учи-

лища 

37 учи-

лища 

5 училища ст. експерти по 

ОСО и начал-

ник на отдел 

АПФСИО 

 

18.2.20. Контрол относно дейността на директорите на 

училища  по опазване на учебниците, предос-

тавени със срок на ползване над една учебна 

година, и на учебниците предоставени по реда 

юни 2021 –  юли 

2021 г.  

брой учи-

лища 

37 учи-

лища 

5 училища началник на от-

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

за осигуряване за безвъзмездно ползване на 

познавателни книжки, учебници и учебни 

комплекти. 

 

 

 


