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На основание, чл.16, ал. 3 от ПУФРУО 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПАЗАРДЖИК 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

I. Основни приоритети в дейността на РУО: 

1. Осъществяване на държавната политика в областта на образованието чрез съвременно и професионално управление на 

училищата, детските градини, ЦПЛР, ЦСОП и РЦПППО от област Пазарджик за осигуряване на качествен образователен 

процес, за повишаване нивото на подготовката на учениците и децата и развиване на умения за учене през целия живот. 

Осигуряване на равен достъп и всеобхватност в системата на средното образование. Създаване на условия за продължаващо 

въвеждане в системата на образованието на Закона за предучилищното и училищното образование и Държавните образователни 

стандарти. 

2. Създаване на оптимална организация за реализирането на дейностите в изпълнение на РМС № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване 

на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна училищна и предучилищна възраст. Усъвършенстване на дейността на екипите за обхват. Подобряване на 

координацията между институциите, които изпълняват Механизма. Повишаване на процента на обхванатите и задържани в 

образователната система деца и ученици, с акцент тези от уязвими социални групи, за които българският език не е майчин и 

семеен. 

3. Контрол на присъствието на учениците в училище (от страна на РУО и от страна на директорите), както и на предприетите 

мерки от страна на училищните ръководства за тяхното трайно задържане. 

4. Контролно-методическа дейност по изпълнението и спазването нa ДОС за усвояването на българския книжовен език и ДОС за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Подобряване на владеенето на българския книжовен 

език от учениците, за които той не е майчин. 

5. Подобряване на качеството на професионалното образование и обучение за гарантиране на заетост и конкурентноспособност на 

завършващите на пазара на труда. Развиване на ефективни партньорства с цел популяризиране  на дуалната система на обучение 

и практическа реализация на непрекъснатото образование. 
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6. Реализиране на дейности с областната и общинските администрации, с неправителствени организации, юридически и физически 

лица за реализиране на образователни политики, свързани с образованието и възпитанието на децата и учениците в регион 

Пазарджик. 

7. Планиране и организиране на регионално ниво на дейности за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти от 

областта чрез методическа подкрепа и чрез форми на продължаваща квалификация в съответствие с националната и 

регионалната политика. Оказване на методическа подкрепа на директорите на училища и на учителите при въвеждането на 

новите учебни програми за трети, седми и девети клас. 

8.  

II. Дейности за реализиране на целите и приоритетите: 

Дейността на Регионалното управление на образованието - Пазарджик през изтеклата учебна 2018/2019 г. бе съобразена с 

държавната политика в областта на средното образование. Тя бе пряко обвързана с приоритетите в националната образователна 

политика, като отчиташе специфичните за област Пазарджик проблеми. След извършен анализ на постиженията, потребностите и 

дефицитите в областната образователна политика бяха определени целите и задачите, към които екипът на РУО - Пазарджик насочи 

усилията си. Въз основа на тях бяха определени и дейностите, залегнали в Годишния план на РУО – Пазарджик. 

Усъвършенствана бе дейността на екипите за обхват, като бе създадена  оптимална организация за реализирането на дейностите 

в изпълнение на РМС № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна възраст. Подобрена бе  

координацията между институциите, които изпълняват Механизма. В резултат на тези дейности се повиши процентът на обхванатите и 

задържани в образователната система деца и ученици, с акцент тези от уязвими социални групи, за които българският език не е майчин 

и семеен. 

Акцент в дейността на РУО – Пазарджик и на директорите на училища беше контрол на присъствието на учениците в училище, 

коректното отразяване на отсъствията в училищната документация и предприемането на мерки за намаляване броя на отсъствията по 

неуважителни причини и на задържане на учениците в училище.  

Контролно-методическата дейност бе съпътствана от осъществяване на методическа подкрепа, като приоритетно бяха 

реализирани  мерки за придобиване на функционална грамотност от учениците не само чрез учебното съдържание по български език и 

литература, но и по всички учебни предмети, контрол по прилагането на ДОС за усвояване на българския книжовен език. Беше 

установено подобряване на владеенето на българския книжовен език от учениците, за които той не е майчин. Средният брой точки от 

НВО по български език и литература е 51,03 т. Наблюдава се ръст на средния резултат в сравнение с този от миналата. Област 

Пазарджик по среден брой точки е на 11.  място в страната.  Средните резултати, постигнати от учениците от първия ДЗИ по български 

език и литература, са съизмерими със средните за страната. Средният успех  е добър 3,95 при среден резултат за страната – добър 4,06. 

Регион Пазарджик заема 19-то място от 28 региона - мястото, на което беше и през 2018 година. 

При проверката за съгласуване/утвърждаване на Списък-Образец № 1 за организацията на дейностите в училищата и Списък-

Образец № 2 за организацията на дейностите в детските градини е проконтролирано спазването на изискванията на ДОС за 
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гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование – изменения считано от началото на учебната 2018/2019 г. относно броя на 

часовете по БДП в час на класа в училищата и броя на педагогическите ситуации в групите в детските градини. 
Продължи процесът на по-нататъшно популяризиране на професионалното образование и възможностите на публично-частното 

партньорство чрез съвместни дейности с бизнеса, в съответствие с потребностите на пазара на труда в региона. И през изминалата 

година това беше основен мотив за определяне на план-приема и неговото реализиране. 

РУО осъществяваше ефективна комуникация с областната и общинските администрации за реализиране на политиките на 

местно и областно ниво, свързани с развитието на образованието. Ефективни бяха контактите с неправителствени организации, с 

юридически и физически лица. 

 На регионално ниво, в съответствие с потребностите, са организирани дейности за повишаване квалификацията на 

педагогическите специалисти от областта чрез методическа подкрепа и чрез форми на продължаваща квалификация в съобразно  

националната и регионална политики. Оказана е методическа подкрепа на директорите на училища и на учителите при въвеждането на 

новите учебни програми за трети, седми и девети клас. Приоритет в квалификационната дейност беше организирането и участието на 

педагогическите специалисти в дейност 1 по проект BG 05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд – краткосрочни обучения с присъждане на 1, 2 или 3 кредита. Създадени са 

оптимални условия за кариерно развитие на педагогическите кадри в региона чрез участието им в дейност 2 по проект BG 05M2OP001-

2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ – подкрепа за участие в процедури за 

придобиване на ПКС. Организирано и координирано е участието на педагогическите специалисти от област Пазарджик в 

квалификационни форми на национално ниво, организирани от МОН и НЦПКПС – гр. Банкя. 

Организационно-методическата и контролната дейност на РУО - Пазарджик се планираше в съответствие с основните 

приоритети на образователната политика, като водещо бе повишаването на качеството на образователно-възпитателната дейност в 

образователните институции в област Пазарджик. Отправна точка при определяне на тематиката и обектите на контрол бяха 

определени от МОН тематични области, както и констатации, анализи и изводи от предходната учебна година. Традиционно при 

проверките се включваха приоритетно училища, които не са били обект на проверка през последните години, както и училища с 

идентифицирана потребност от методическа помощ. Стремежът бе изводите и оценките да бъдат обективни, а методическата подкрепа 

- адекватна и целенасочена. 

През учебната 2018/2019 г. в училищата на областта се обучават 26 818  ученици в общо 112 общински и държавни училища, от 

които: 12 начални, 56 основни, 5 обединени, 18 средни, 3 профилирани гимназии, 16 професионални гимназии, 1 възпитателно 

училище-интернат, разположено в гр. Ракитово. Част от образователната мрежа на област Пазарджик са още Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – Пазарджик, Средношколско общежитие - Пазарджик, Кариерен 

център – Пазарджик, 2 ЦСОП във Велинград и Пазарджик, 6 ЦПЛР в градовете Пазарджик, Велинград, Пещера, Септември, 

Панагюрище и Белово, както и 75 детски градини. Изброената мрежа образователни институции е разположена на територията на 12 

общини. 
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№ Дейност Срок Индикатори за изпълнение Причини за 

неизпълне-

нието 

Предприет

и  

действия 

(при 

неизпълнен

ие) 

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. Изготвяне на 

справки за отсъствия на 

учители и ученици 

края на I и 

II срок 

Брой 

справки 

2 2 

Изготвени са две справки – в края на  края на I и 

II срок, в съответствие с дейностите по 

Постановление 100 на МС. 

  

 1.2. Контрол на 

присъствието на 

учениците в учебни 

занятия при извършване 

на тематични и текущи 

проверки от експертите. 

 

 

1.3. Анализ и 

През 

учебната 

година 

 

 

 

 

февруари и 

брой 

училища 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

Проверени са 15 училища, избирани въз основа 

на констатирани 30% или повече отсъствия от  

учебни занятия по неуважителни причини през 

предходната учебна година, както и на случаен 

принцип.  

 

2 
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обобщаване резултатите 

от проверките на 

посещаемостта, 

предприемане на мерки 

при необходимост, 

популяризиране на 

добри практики. 

юли 2019г. 

 

брой 

анализи 

2 От извършения анализ на резултатите от 

направените 15 проверки на посещаемостта на 

учениците в учебните часове се налага изводът, 

че това все още е проблем за училищата в 

областта, особено в някои професионални 

гимназии и други с преобладаващ състав роми.  

Част от учениците напускат страната заедно с 

родителите си без да информират училищното 

ръководство за това. Но налице са и случаи, в 

които учениците просто не стигат до училището 

сутрин или не остават в него до края на учебния 

ден. В тези училища се полагат големи усилия 

от страна на педагозите за задържането на 

учениците – разработени са стратегии и 

всякакви видове планове и графици за 

подкрепа, но с отношението си към училището 

и образованието като цяло, родителите не 

съдействат за коренна промяна на ситуацията.  

2. Изпълнение на плана за реализация на Стратегия за ефективно прилагане на информационните и комуникационните 

технологии в образованието и науката (2014-2020г.)   

 2.1. Осъществяване на 

дейности от 

информационен и 

организационно-

координиращ характер 

по изпълнение на 

Стратегията 

октомври 

2018 г.- 

юли 2019 г. 

% 

информиран

и училища и 

детски 

градини 

100% 100 % информирани училища и детски 

градини 

Целите на Плана за реализация на Стратегията 

за ефективно прилагане на ИКТ в 

образованието и науката /2014-2020/ са 

популяризирани сред училищата и детските 

градини. 

 
 

3. Изпълнение на плана  по Националната стратегия за учене през целия живот  

 3.1.Насърчаване 

участието на училищата 

септември 

2018 г –

брой 5 25 училища и 3 детски градини участват в 

дейности на Европейската програма 
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във всички форми и 

дейности на 

Европейската програма 

„Еразъм+“. Споделяне 

на опит и 

популяризиране на 

информация. 

август 2019 

г. 

училища „Еразъм+“ 

В област Пазарджик е създадена много добра 

организация за осъществяване на дейностите по 

плана по Националната стратегия за учене през 

целия живот. 

Сформиран е екип в РУО, който успешно 

координира  изпълнението им. 

За насърчаване на училищата и ДГ за участие в 

проектите по Програма „Еразъм+“ са 

извършени следните дейности: 

• Информационни дни в РУО, в които са 

представени в специално подредена експозиция 

материали, популяризиращи дейността на 

различни училища и групи; 

• Уведомително писмо с националните 

покани за КД1 и КД 2 , в което са  ползите от 

участието на образователните институции в 

проекти по Програмата; 

• Консултиране за кандидатстване при 

необходимост; 

• Участие на възможно най-голям брой 

учители в различните дейности за 

разпространение на резултатите по вече 

одобрени проекти в образователни институции 

на територията на област Пазарджик 

      За популяризиране на успешните модели 

някои от добрите практики са представени и на 

Областната конференция по проект по 

Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 2 

„Сътрудничество за иновации и обмен на добри 

практики“, на тема „R.E.C. - Relational and 

Emotional Competences at school“ 

 3.2. Координиране на 

дейностите по проект 

септември 

2018 г. –

брой 

училища 

4 4 

В проект „Нов шанс за успех”, BG05M20P001-

3.004 „Ограмотяване на възрастни – фаза 1” по 

  



7 

 

„Нов шанс за успех - 

Ограмотяване на 

възрастни“  

август 2019 

г. 

Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж” от област Пазарджик 

участват 3 училища с 18 групи и 242 обучаеми: 

НУ "Михаил Куманов", гр. Пещера, ПГСА, гр. 

Пазарджик, ОУ "Любен Каравелов", гр. Пещера 

(вече обединено с ПГЛПМ „В. Левски“) . 

• РЕОО координира взаимодействието 

между екипа за управление на проекта и 

директорите на училищата от региона, 

подпомага училищата при извършване и 

отчитане на проектните дейности и финални 

изпити, консултира за използване на 

възможностите на информационната система за 

управление на проекта, изготвяне на  обобщени 

справки за изпълнението на проектните 

дейности в региона. 

• При направените мониторингови 

посещения се констатира, че се постигат целите 

на проекта - чрез ограмотяване и формиране на 

ключови компетентности да бъде улеснен по-

нататъшният достъп на неграмотните и 

слабограмотни хора до общообразователна и 

професионална подготовка и съответно до по-

конкурентно им участие на пазара на труда. 

 3.3. Повишаване 

педагогическите 

компетентности на 

учителите чрез участие  

в добри практики в 

урочната работа по 

учебните предмети и 

извънкласните дейности 

октомври 

2018г.– 

юни 2019 г. 

брой 

учители 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 проведени методически срещи с 

представени добри практики,            

участвали 450 учители 

Начален етап - 6 

Проведени са 6 методически срещи за 

споделяне на добри практики в обучението по 

учебните предмети от начален етап с участието 

на 127 начални учители. 

Български език и литература - 14 

Участието на учителите в представянето на 

добри практики в урочната работа по БЕЛ и в 
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методическото обсъждане на наблюдаваните 

уроци е предпочитана форма за надграждане на 

педагогическите компетентности.  

За учебната 2018-2019 година са проведени 14 

методически срещи за споделяне на добри 

практики в обучението по български език и 

литература, като три от добрите практики са в 

интегрирани уроци по БЕЛ и природни науки 

(ХООС, БЗО, ЧП) с участието на 207 учители. 

Чуждоезиково обучение - 13 

През учебната година бяха споделени добри 

практики с учителите по френски, немски и 

английски език общо 13, както следва: в ПМГ – 

3  методически сбирки, в СУ „Д. Гачев“ – 1 

методическа сбирка по изобразително изкуство, 

в трето ОУ „Проф. Ив. Батаклиев“ Пазарджик – 

3 методически сбирки и в ЕГ „Б. Брехт“ 

Пазарджик – 6 методически сбирки. 

На проведените методически сбирки беше 

споделен добрия педагогически опит на 

водещите учители по чужд език и 

изобразително изкуство с участието на 

учителите, преподаващи в съответните класове. 

Положителен опит споделиха трима учители по 

френски и английски език в проведените 

извънкласни форми в ЕГ „Б. Брехт“, гр. 

Пазарджик. 

История, география, философия и ФВС - 12 

Общо участвали учители - 450. 

 3.4. Съдействие и 

участие в инициативи на 

Националното звено за 

подкрепа на 

Електронната 

октомври 

2018 г. – 

юни 2019 г. 

брой 

участия 

2 4 

Началникът на РУО – Пазарджик е участвал в 

четири инициативи на Националното звено за 

подкрепа на Електронната платформа за 

обучение на възрастни в Европа /EPALE/. 

Реализирани са 4 участия в работата на 
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платформа за обучение 

на възрастни в Европа 

/EPALE/ 

Координационния съвет: 

  03–05.10.2018г. гр. Пловдив -  

„Национални дни за учене през целия живот“; 

  07.12.2018г. гр. Вършец – „Изпълнение 

на програмата на Националния координатор и 

на Националното звено за подкрепа на ЕPALE 

през 2018 г“.; 

  19.04.2019г. КВСТ „Старосел“ – 

„Напредък по изпълнение на националните 

стратегически цели за учене през целия живот“ 

и „Приоритети на Националния координатор за 

изпълнение на Европейската програма за учене 

на възрастни за периода 2020 – 2021 година“; 

  12.07.2019г. гр. София - Национален 

форум „ Пътища и мерки за повишаване на 

уменията на възрастните“. 

 3.5. Обучение на 

учители „Емоционални 

и релационни 

компетентности“ по 

проект по Програма 

„Еразъм +“, Ключова 

дейност 2 

„Сътрудничество за 

иновации и обмен на 

добри практики“, на 

тема „R.E.C. - Relational 

and Emotional 

Competences at school“ 

септември 

2018 г.- 

февруари 

2019 г. 

брой 

участвали 

учители 

110 110 

Проектът е свързан с придобиването и 

развитието на трансверсални компетенции и 

"меки умения" като емоционални и релационни 

умения у учителите. Това се постига чрез 

провеждането на редица обучения на 110 

учители от 10 училища и една детска градина на 

територията на област Пазарджик. 

  

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

малцинства (2015 – 2020) 

 4.1. Осигуряване при 

необходимост на 

през 

учебната 

детски 

градини и 

съобраз

но 
• В 20 ДГ и в 11 училища от региона са 

сформирани 51 групи за допълнително 
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допълнително обучение 

по български език за 

деца и ученици, за които 

българският език не е 

майчин. Работа по 

национални програми и 

проекти и обща 

подкрепа. 

година училища одобре- 

ните 

проекти 

обучение по образователно направление БЕЛ и 

образователно направление математика на 

деца, които не владеят добре български език по 

НП „Развитие на системата на 

предучилищното образование“, в които са 

обхванати 347 деца. Работата в малки групи и 

индивидуалният подход към всяко дете 

допринасят за по-бързо и успешно практическо 

овладяване на книжовната форма на 

българския език от децата, чиито майчин език е 

различен от българския. Създава се 

предпоставка за успешно ограмотяване в 

началния етап и добра превенция на ранното 

отпадане от училище на тези деца. 

• По НП „С грижа за всеки ученик“ са 

сформирани 110 групи в 24 училища по Модул 

1 "Осигуряване на допълнително обучение на 

учениците от началния етап на основното 

образование за повишаване на нивото на 

постиженията им по общообразователна 

подготовка" с обхванати  521 ученици и 32 

групи от 14 училища с обхванати 168 ученици 

по Модул 2 "Осигуряване на допълнително 

обучение на учениците от прогимназиалния  

етап на основното образование за повишаване 

на нивото на постиженията им по 

общообразователна подготовка". 

• Допълнително обучение по български 

език за деца и ученици, за които българският 

език не е майчин, се осигурява и по проект 

„Подкрепа за успех“ (80 училища), както и във 

всяко училище  по Наредбата за приобщаващо 

образование – обща подкрепа съгласно чл. 27, 

ал. 1. 
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 4.2. Участие на училища 

и детски градини от 

област Пазарджик в 

организирания от МОН 

Национален конкурс за 

представяне на добри 

педагогически практики  

в областта на 

образователната 

интеграция на деца и 

ученици от етническите 

малцинства и 

Националната научно-

практическа 

конференция – м. 

октомври 2018 г. 

октомври 

2018 г. 

детски 

градини и 

училища 

Споре

д 

класир

аните 

от 

журит

о 

участн

ици 

 

17 участници в конкурса 

4 участници в Националната конференция 

• От 10 до 12 октомври 2018 г. в гр. 

Велинград е проведена Третата националната 

научно-практическа конференция за 

представяне на добри педагогически практики  

в областта на образователната интеграция на 

деца и ученици от етническите малцинства.  

• От област Пазарджик в организирания от 

МОН национален конкурс участниците са от 

17 образователни институции (11 училища и 5 

детски градини). От тях 4 участници  от ДГ 

„Слънчо“, гр. Пазарджик, ДГ „Слънчице“, с. 

Калугерово, ОУ „Стефан Захариев“, гр. 

Пазарджик и СУ „Св. Климент Охридски“, гр.  

Ракитово са класирани от националното жури 

за представяне на докладите и презентациите 

си при провеждането на Националната научно-

практическа конференция. 

  

 4.3. Участие на старши 

експерт от РУО-

Пазарджик в дейността 

на Координационното 

звено по изпълнение на 

Плана на Стратегията за 

образователна 

интеграция на децата и 

учениците от 

етническите малцинства 

и в дейността на 

Областния съвет по 

етническите въпроси 

през 

учебната 

година 

брой 

експерти 

1 1 

Участие на експерта във всички дейности на 

Координационното звено по изпълнение на 

Плана на Стратегията за образователна 

интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства и в дейността на 

Областния съвет по етническите въпроси 

  

 4.4. Информационни 

кампании сред родители 

ноември Брой От 

МОН е 

270 

От 28 до 30 ноември 2018 г. в област 
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и общественост за 

разясняване на 

взаимните ползи от 

образователната 

интеграция на децата и 

учениците от 

етническите малцинства 

от девет общини под 

надслов „Растем и учим 

заедно“ – възложено е  

от МОН домакинство на 

инициативата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 участници възлож

ено 

домаки

нство 

на 

иници

ативат

а 

Пазарджик е проведена информационна 

кампания за разясняване на взаимните ползи от 

образователната интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства и работа 

по Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна 

възраст. За реализация на дейностите е 

изготвена програма за информационната 

кампания под надслов „Растем и учим заедно“, 

която включва редица инициативи в общините 

Пещера, Пазарджик, Панагюрище и Септември, 

както следва: 

• Работни срещи с директорите на 

училища и детски градини, членове на екипите 

за обхват по Механизма, представители на 

дирекция „Приобщаващо образование“ и 

дирекция „Организация и контрол“ от МОН, 

представители на академичните среди и на 

гражданския сектор, на общинските 

администрации, Дирекция „Социално 

подпомагане“, ОД на МВР, НПО, родители на 

ученици от уязвимите групи и др. от общините 

Пещера, Пазарджик, Панагюрище и Септември 

за  разясняване на взаимните ползи от 

образователната интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства. Работа 

по Механизма за обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна 

възраст;  

• Споделяне на добри практики 

(педагогически ситуации, открити уроци) в ДГ 

и училища; 
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• Срещи с родители и учители за 

разясняване на взаимните ползи от 

образователната интеграция. 

 

5. Изпълнение на плана за действие за периода 2017-2018 година по Националната стратегия за насърчаване и повишаване на 

грамотността (2014 – 2020) 

 5.1. Координиране, 

подпомагане и контрол 

на изпълнението на 

дейностите от 

националния план, от 

регионалния план и от 

училищните планове в 

изпълнение на 

Националната 

стратегия. 

септември  

2018 г. – 

октомври  

2019 г. 

брой 

образовател

ни 

институции 

111 

учили

ща, 

8 

ЦПЛР, 

75 ДГ 

111 училища, 

8 ЦПЛР, 

75 ДГ 

Дейностите са изпълнени, като е осъществено 

методическо подпомагане на екипите на 

образователните институции при планирането и 

реализирането на инициативи в изпълнение на 

Стратегията. Наблюдава се подчертан интерес 

към тематиката и формите на изява, 

ангажираност както на педагогическите 

специалисти и на учениците, така и на 

родителите и представителите на различни 

институции в подкрепа на ДГ и училищата. 

  

 5.2. Организиране и 

провеждане на 

„Седмица на четенето“ в 

ДГ и училища от област 

Пазарджик за 

утвърждаване на модели 

на добри практики за 

съвместна дейност с 

родители и местна 

ноември 

2018г.- 

април 2019 

г. 

% детски 

градини и 

училища, 

включили се 

в 

инициативат

а 

100% 100% 

Всички училища и детски градини на 

територията на област Пазарджик са активни 

участници в инициативите, организирани във 

всеки от дните на Националната седмица на 

четенето. Наблюдава утвърждаване на 

устойчиви модели на добри практики за 

насърчаване на четенето и повишаване на 
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общност в подкрепа на 

грамотността 

грамотността. 

 5.3. Популяризиране на 

добри училищни 

практики за 

приобщаване на по-

широк кръг ученици и 

родители към каузата за 

опазване на българския 

език и повишаване на 

грамотността 

ноември  

2018 г. - 

април 2019 

г. 

брой 

събития 

1 4 

• Реализирана е инициативата „В света на 

книгите с мама и тате“ с ученици от първи клас 

на СУ „Георги Бенковски“ – Пазарджик, и 

техните родители с идеята, че отношението 

към българския език се възпитава най-напред в 

семейството и още от най-ранна възраст 

започва работата на учителите за формиране и 

непрекъснато повишаване на равнищата на  

грамотност. 

• Представена е добра урочна практика по 

български език и литература в VІ клас – „За да 

се научи нещо, то трябва да се преживее“, с 

участието на родители, като партньори в 

екипната работа на своите деца при изпълнение 

на учебни задачи за формиране на уменията за 

четене и писане, за развиване на 

функционалната грамотност. 

• Представена е добра практика в 

извънкласна форма за насърчаване усвояването 

на българския книжовен език от ученици във ІІ 

и в V клас, чийто семеен език не е българският 

– „Празник на мама“ (ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“ - Пазарджик); 

• „Библиотеката, училището и градът 

пишат“ – инициатива по повод 23 април – Ден 

на книгата и авторското право, проведена с 

участието на ученици, учители, библиотечни 

работници и граждани в централната част на 

Пазарджик (ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ – 

Пазарджик, НУ „Васил Левски“ – Пазарджик, 

НУ „Васил Друмев“ – Пазарджик, НУ „Отец 
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Паисий“ – Пазарджик, ОУ „Любен Каравелов“ 

– Пазарджик; РБ „Никола Фурнаджиев“). 

 5.4. Популяризиране на 

добри практики за 

прилагане на 

съвременни методи на 

преподаване за 

повишаване на 

равнището на 

грамотността. 

октомври 

2018г. –  

юни 2019 г. 

брой 

събития 

2 7 

Популяризирани сред учителите са 7 добри 

практики, в които са приложени съвременни 

подходи (интердисциплинарен, 

компетентностен) и методи на преподаване 

(работа в екип, ролева игра и смяна на ролите, 

съревнование и др.) , чрез които да се насочи 

вниманието към многообразието от 

възможности за целенасочена работа върху 

повишаването на равнищата на грамотност, 

върху необходимостта да се провокира интерес 

у учениците и тяхното активно участие в 

учебните дейности, да се насърчава четенето и 

развиването на функционалната грамотност. 

  

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

 6.1. Изготвяне на 

доклади от директорите 

на ПГ и СУ с 

професионални 

паралелки относно 

прехода на завършилите 

през 2018 г. към пазара 

на труда или към по-

нататъшно образование, 

с цел създаване на база 

данни за проследяване 

на реализацията на 

завършилите ПОО в 

октомври-

ноември 

2018г. 

брой 

доклади 

18 20 доклада от директори на ПГ и СУ с 

професионални паралелки 

Съгласно постъпилата и анализирана 

информация и сравнението с предходните 3 

години е установено, че през 2018 г. е нараснал 

процентът на завършилите, придобили СПК - 

между 90% и 100%; повишен е процентът на 

завършилите, които търсят реализация на пазара 

на труда, за сметка на тези, които продължават 

образованието си във ВУЗ; от придобилите 

СПК през 2018г. (78,6 % ) на пазара на труда са 

се реализирали успешно 68, 02 %, от които 

35,38% - по придобитата специалност, а 
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областта. останалите 32,64 % работят по професия, за 

която нямат необходимия ценз; повече от два 

пъти в сравнение с миналата година (11,78%) е 

намалял процентът на трудово незаетите 4,19% 

от общия брой; напуснали страната след 

завършване на средното си образование през 

2018 г. по данни на училищата са 97, което е 

10,4 % от общия им брой. 

 6.2. Съдействие за 

популяризиране на 

професионалното 

образование в областта 

чрез: 

а/дни на отворените 

врати; изложби и базари 

на професиите; 

б/представяне на ПГ и 

изучаваните в тях 

специалности съвместно 

с представителите на 

бизнеса пред ученици от 

седми клас на основните 

и средните училища и 

техните родители по 

общини; 

в/ провеждане на 

състезания по професии 

и включване на 

 

 

 

 

 

април-май  

2019 г. 

 

 

 

през 

годината 

 

 

Брой 

училища 
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17 

В периода 19–23 ноември 2018 г. в област 

Пазарджик е проведена Седмица на 

професионалните умения. В многобройните 

организирани  прояви активно участват 
фирмите – партньори на ПГ от всички общини в  

региона, популяризирайки професиите от 

различни браншове. Във всички професионални 

училища са обособени кътове с рекламни 

информационни табла, представящи 

професиите в съответното училище. 

• „Дни на отворените врати“ в ПГМЕТ – 

гр. Пазарджик, ПГХХТ – гр. Пазарджик, 

НПГГС – гр. Велинград, ПГМЗС – гр. 

Септември, ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. 

Пазарджик, ПГТ– с. Виноградец;  
• Презентиране на изучаваните професии  

в ПГФР, ПГМЕТ и ПГИМ – гр. Пазарджик, 

ПГИТМТ – гр. Панагюрище, ПГМЗС – гр. 

Септември, а интерактивни уроци в НПГГС и 

ПГИТ – гр. Велинград, ПГИМ и ПГМЕТ - гр. 

Пазарджик.  
• На организирани срещи със 

седмокласници през м. декември в ПГИТМТ – 

гр. Панагюрище, ПГХХТ – гр. Пазарджик и 
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училищата от областта в 

Националната панорама 

на ПОО 

 

 

 

 

февруари–

юни 2019 г. 

ПГХВТ – гр. Пещера, представители на 

„Асарел-Медет“ АД, „Ди Ес Смит- България“ 

АД, „Данели 2000“ ООД, „Хлебмаш комерс“ 

ООД и „Биовет-Пещера“ АД споделят пред 

учениците предимствата на дуалното обучение.  
• Регионалната камара на строителите в 

България съвместно с учители от ПГСА-

Пазарджик посещава 6 основни училища в 

града, като представя изучаваните в гимназията 

професии и нуждата от строителни кадри в 

региона. 
• Съвместно с ЦОПУО-София е проведено 

изследване в два етапа: м. декември - със 191 

ученици от VII кл. от 9 основни и средни 

училища от областта за нагласите им относно 

ПОО и през м. юни със 144 ученици от XI кл. от 

5 ПГ относно удовлетвореността им от 

професионалното им обучение до момента. 
• Участие в регионален и национален кръг 

на състезанията по професии имат 10 ПГ от 

областта, а през м. март гр. Велинград и ПГИТ 

„Ал. Константинов“ са домакини на 

Националното състезание „Най-добър млад 

готвач“. 
 6.3. Изискване на 

информация от 

общинските 

администрации и 

представители на фирми 

–партньори на ПГ 

относно нуждата от 

специалисти по 

професии с доказан 

октомври–

ноември 

2018г. 

брой 

информации 

12 12 

В изпълнение на чл. 50, т. 2 и т. 3 от Наредба 

№10/2016 г., Механизъм за план-прием в ПГ и в 

паралелките за ПП в обединените училища, СУ 

и профилираните гимназии, от общинските 

администрации в областта е представена 

информация относно необходимостта от кадри 

по специалности от професии с доказан текущ 

или прогнозен недостиг, основаващ се на 

стратегиите, прогнозите, плановете и 

програмите за тяхното развитие. На работна 
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текущ или прогнозиран 

недостиг, както прием 

по специалности от 

професии, основаващ се 

на стратегиите, 

прогнозите и 

програмите за развитие 

на общините. 

среща с през м. януари 2019 г., директорите са 

информирани и предложенията им за ДПП по 

професии за  2019/2020 г. са съобразени с тях, 

както и с актуализирания списък на защитените 

професии и такива с очакван недостиг.  

7. Изпълнение на Програмата за управление на правителството на Р България за периода 2017-2021 година  

 7.1. Регионални 

инициативи за 

повишаване 

ефективността от 

взаимодействието на 

институциите в 

изпълнение на ПМС 

100/08.06.2018 г. 

През 

учебната 

година 

Брой 

инициативи 

съобразно 

ПМС № 

100/2018 г. 

5 5 

За учебната 2018/2019 г. в екипите за обхват 

бяха включени 459 учители и директори от 

училища, 140 учители и директори от ДГ, 109 

представители на общинските администрации, 

57 представители на ОД на МВР – Пазарджик, 

57 представители на Регионална дирекция 

„Социално подпомагане“, 34 кметове на 

населени места. Ръководители на екипите са 15 

служители от РУО – Пазарджик. 

През изминалата учебна година от екипите са 

извършени посещения на 3866 адреса. Получена 

е следната информация, отразена във 

формулярите за обход, които се попълват от 

членовете на екипите: 

 За 2987 деца/ученици е констатирано, че 

са в чужбина, заедно с родителите си (по данни, 

получени от роднини, съседи, близки на 

семейството); 

 721 деца/ученици не са открити на 

посочения адрес; 

В резултат на работата на екипите за обхват от 

началото на учебната година 158 деца и 
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ученици с постоянен или настоящ адрес на 

територията на област Пазарджик са върнати в 

образователната система, като 131 от тях са 

записани в учебни заведения на територията на 

област Пазарджик. 21 ученици, от тези 131, 

повторно са напуснали образователната 

система, като основна причина за отпадането им 

е миграцията. 

През настоящата година новото в организацията 

на работа на ИСРМ е, че общините получават 

писмата си за наказания (чл.347 от ЗПУО) от 

училищата по електронен път. 

Дейности по изпълнение на Механизма, които 

се извършват в момента: 

Към днешна дата тече кампания за установяване 

на причини за неявяване на НВО на ученици от 

VII клас с цел превенция на ранното отпадане 

на учениците от училище (289 ученици), като 

обяснението за това са две основни причини: 

закъсняване за началото на изпита; 

напуснали страната ученици поради миграция 

на родителите. 

Сформирани са екипите за обхват за учебната 

2019/2020 г. 

 7.1.1. Актуализиране на 

вътрешно-

институционалната 

документация – 

стратегии, планове, 

правилници и други 

документи с набелязване 

на мерки и дейности по 

прилагане на Механизъм 

м. 

септември-

октомври 

2018 г. 

% 

образовател

ни 

институции 

100% 

образо

вателн

и 

инстит

уции 

100% 

В началото на учебната година, на проведеното 

септемврийско съвещание с директорите на 

училища и детски градини, са дадени подробни 

инструкции за работа по Механизма, свързани с 

провеждащите се обходи, както и актуализиране 

на вътрешно-институционалната документация 

– стратегии, планове, правилници и други 

документи с набелязване на мерки и дейности 

по прилагане на Механизма. 
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за съвместна работа на 

институциите по 

обхващане, задържане и 

ранна превенция за 

отпадане от 

образователната система 

на деца в задължителна 

предучилищна възраст. 

 7.1.2. Събиране и 

обобщаване на 

информация от 

училищата относно броя 

на отпадналите ученици. 

Анализ на причините за 

напускане на 

образователната система 

и приемане на мерки за 

повишаване на обхвата и 

превенция на 

отпадналите ученици. 

Регионални инициативи 

за реализиране на 

политиката за 

приобщаващо 

образование и подкрепа 

за личностно развитие 

на всяко дете и ученик, 

заложена в Закона за 

предучилищното и 

училищно образование, 

През 

учебната 

година 

Брой 

инициативи 

5 6 

РУО-Пазарджик реализира шест обучения в 

периода от 16.10.2018 г. до 22.10.2018 г. на 

тема: „Ефективна работа на екипите за обхват 

на територията на област Пазарджик“, като бяха 

обучени 217 членове на екипи за обхват; 

Проведени бяха три обучения на членове на 

ЕПЛР от училищата и детските градини от 

област Пазарджик в периода от 27.11.2018 г. до 

03.12.2018 г. на тема: „Обща подкрепа в 

образователните институции“ съвместно с 

РЦПППО-Пазарджик. 

За трайното задържане на записаните ученици и 

за успешното им включване в образователната 

система, училищата извършват следните мерки 

за превенция на ранното отпадане на деца и 

ученици от образователната система: 

• Допълнителни часове по български език 

за деца и ученици, с майчин език различен от 

българския.  

• Назначение в училищата на медиатори за 

работа с деца от уязвими групи, с чиято помощ 

се подобрява връзката между родители и 

учители. 

• Провеждане на изнесени родителски 
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чрез: срещи в населените места, откъдето са 

учениците. 

 

 7.1.2.1. Обобщаване на 

постъпилата 

информация от 

регистрите на 

училищата за учениците 

в риск и предприетите 

мерки за задържане 

м. 

февруари-

юни 2018 г. 

% училища 100% 100% 

За деца и ученици в риск се осигурява 

допълнителна подкрепа за личностно развитие. 

Тази допълнителна подкрепа обхваща 

планирани дейности с психолог в 

сътрудничество с ДСП, отделите „Закрила на 

детето“ и родителите/настойниците. 

  

 7.1.2.2 Координиране на 

дейностите на 

институциите, 

определени в 

Механизма, за 

съвместна работа, 

относно обхващане и 

задържане в 

образователната система 

на деца и ученици в 

предучилищна и 

училищна възраст 

м. 

септември 

2018 г. 

Брой 

дейности 

Предв

иденит

е в 

Механ

изма 

дейнос

ти 

 

В съответствие с предвидените в Механизма 

дейности през учебната година се извършваше 

координация на дейностите на институциите, 

пряко изпълняващи Механизма. В предвидените 

в Механизма срокове РУО – Пазарджик на 

нарочно организирани срещи в Областна 

администрация – Пазарджик даваше отчет пред 

областния управител за резултатите от общата 

работа по изпълнението на Механизма в 

присъствието на представители на всички 

институции, които изпълняват Механизма. 

  

 7.1.2.3. Обработка на 

постъпилата ежемесечна 

информация в модул 

„Отсъствия“ от училища 

и ДГ за допуснатите 

отсъствия по 

неуважителни причини 

ежемесечно % училища 100% 100% 

Ежемесечно се обработваше постъпилата от 

директорите на училища и ДГ информация за 

допуснатите отсъствия по неуважителни 

причини за предприемане на превантивни 

дейности спрямо учениците в риск от отпадане. 

РУО предприемаше внезапни проверки чрез 

мобилни групи на училища с направени голям 
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за предприемане на 

превантивни дейности 

спрямо учениците в риск 

от отпадане. Изготвяне 

на доклад до началника 

на РУО 

брой отсъствия по неуважителни причини. 

 7.1.2.4. Координиране на 

дейностите по 

уведомяване на 

кметовете на общини за 

констатирани 

нарушения на 

задълженията на 

родителите за налагане 

на наказания по реда на 

чл.347 от ЗПУО 

През 

годината 

Брой 

уведомлени

я 

В 

зависи

мост 

от 

конста

тирани

те 

наруш

ения 

723 уведомления 

Старши експертите в РУО като ръководители на 

екипите координираха дейностите за изпращане 

от директорите на училища на уведомления до 

кметовете на общини за констатирани 

нарушения на задълженията на родителите за 

налагане на наказания по реда на чл.347 от 

ЗПУО. 

  

 7.2. Подобряване 

качеството на работата 

на учителите и другите 

педагогически 

специалисти чрез 

обучения и други 

квалификационни 

форми, насочени към 

подготовката им за 

работа в условия на 

приобщаващо 

образование, и за 

предоставяне на 

септември 

2018г. –

август 

2019г. 

брой 

педагогичес

ки 

специалисти 

участвали в 

квалификац

ионни 

форми 

173 181 

През отчитания период са проведени: 

-  обучение с 27 педагогически специалисти 

на тема: „Работа с надарени деца и деца  със 

СОП“ – по регионалния план за 

квалификация;  

- обучение с 18 педагогически специалисти на 

тема „Приобщаващо образование“-  по 

проект КПРПС; 

- съвместно с РЦПППО – Пазарджик - три 

работни срещи-методическа подкрепа - с 

членове на екипите за подкрепа на 

личностното развитие от училищата и 

детските градини от област Пазарджик на 
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подкрепа за личностно 

развитие на децата и  

учениците. 

тема: „Обща подкрепа в образователните 

институции“ – 136 участници. 

 

 

 7.2.1. Осигуряване на 

възможности за изява и 

разгръщане на 

творческите 

способности на децата и 

учениците чрез 

занимания по интереси в 

областите на науката, 

технологиите, 

изкуствата и спорта, 

както и подкрепа на 

децата и учениците с 

изявени дарби - за 

разгръщане на 

творческия им 

потенциал 

септември 

2018г. –

август 

2019г. 

брой 

сформирани 

групи по 

интереси в 

ЦПЛР и 

училища 

Съобр

азно 

броя 

на 

сформ

иранит

е 

групи 

623 броя сформирани групи и клубове за 

занимания по интереси 

Осигурени са възможности за включване на 

учениците в занимания по интереси, като са 

сформирани 623 бр. групи и клубове в 

училищата от област Пазарджик. Проведени са 

публични изяви, концерти и състезания, 

изложби. 

 

  

 7.2.2.  Насърчаване на 

сътрудничеството 

между институции, 

родители и учители за 

превенция на агресията 

и за засилване на 

сигурността в 

образователните 

институции 

септември 

2018г. –

август 

2019г. 

Брой 

проведени 

инициативи 

Съобр

азно 

броя 

на 

иници

ативит

е 

390 инициативи в 

40 детски градини и 

70 училища 

В Седмица на превенция на агресията в 

образователните институции в област 

Пазарджик от 27.05.2019 г. до 31.05.2019 год. в 

40 детски градини от областта са проведени 

подходящи инициативи за превенция – 

педагогически ситуации, игри, беседи, 

презентации по темата. В 70 училища са 
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проведени дейности като: беседи, презентации, 

изработване на постери, табла, ролеви игри, 

надигравания, надпявания, рисунки, засаждане 

на цветя. 

Оказано е съдействие за организирането и 

провеждането на обучителен семинар на 

17.04.2019 по програмата за ранна превенция на 

употребата на алкохол от непълнолетни. 

Проведени са родителски срещи „Малки 

разговори на големи теми“. 

 7.2.3. Осигуряване на 

условия за приобщаващо 

образование на децата и 

учениците от 

етническите малцинства 

чрез допълнителни 

модули за деца, които не 

владеят български език в 

детските градини 

септември 

2018г.–

август 

2019г. 

% детски 

градини  

училища с 

подготвител

ни групи с 

осигурени 

условия 

100% 100% 

В детските градини и в подготвителните групи 

към училища за децата, които не владеят 

български език, са осигурени допълнителни 

модули по ОН БЕЛ в седмичното разписание – 

проконтролирано при съгласуването/ 

утвърждаването на списък-образец № 2 и 

списък-образец № 1 за учебната 2018/2019 г. 

В училищата с ученици от етническите 

малцинства са осигурени условия за 

провеждане на допълнително обучение по 

български език за учениците, които не владеят 

български език чрез  възможността за 

осигуряване на учителите с допълнителните 

средства за работа с деца и ученици от уязвими 

групи през 2019 г. 

  

 7.3. Реализиране на 

мерки за придобиване на 

функционална 

грамотност не само чрез 

учебното съдържание по 

български език и 

септември 

2018г. –

август 

2019г. 

брой мерки 2 3 

През годината старши експертите по предмети 

реализираха редица мерки за придобиване на 

функционална грамотност не само чрез 

учебното съдържание по български език и 

литература, но и по всички учебни предмети за 

намаляване дела на 15- годишните ученици с 
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литература, но и по 

всички учебни предмети 

и намаляване дела на 15- 

годишните ученици с 

постижения под 

критичния праг в 

международното 

изследване PISA 

постижения под критичния праг според 

международното изследване PISA. Може да 

диференцираме предприетите мерки в три 

основни групи: 

1. Осъществяване на методическа подкрепа 

на учителите на проведени работни срещи, 

съвещания и други форуми. 

2. Провеждане на интегрирани уроци. 

3. Подготовка на НВО чрез апробации на 

тестове и задачи, които проверяват 

функционалната грамотност по БЕЛ в 10 клас и 

по математика в 10 и 11 клас в 5 училища в 

областта. 

 7.4. Регионални 

инициативи за 

популяризиране на 

ползите от двигателната 

активност и системното 

практикуване на 

физическите 

упражнения и спорта за 

здравословен начин на 

живот, физическо и 

духовно развитие и 

живот без насилие 

септември 

2018г. –

август 

2019г. 

брой 

проведени 

регионални 

инициативи 

1 5 

С цел популяризиране на ползите от 

двигателната активност и системното 

практикуване на физическите упражнения и 

спорта за здравословен начин на живот, 

физическо и духовно развитие и живот без 

насилие, на регионално ниво са осъществени 

разнообразни дейности: 

Редовно изпращана информация за всички 

събития по темата като: отбелязване на 

Европейски ден на спорта в училище - 28 

септември 2018 г; 

„Ние се движим активно“ - инициатива на ММС 

и Фондация „Ви Арт“; презентации „Агресията-

семейство, училище, общество“, „Не на тормоза 

и агресията в училище“, „Ден на розовата 

фанелка“, „Не на кибертормоза“; 

Участие на училищата в регионални събития: 

Ротари маратон  - 22 септември 2018 г; Втори 

шосеен пробег „Острова“; „Декатур в 
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училище“; кампания на община Пазарджик „Аз 

избрах…“; крос „Златна есен“, общинска 

лекоатлетическа щафета „Пазарджишка 

пролет“; общинско първенство „Лъвски скок“. 

Регионален спортен празник с училища с 

„Полицейска академия“ – 28 май 2019 г.; 

Популяризиран е детски футболен турнир на 

децата от 7 детски градини от град Пазарджик, 

организиран от Детски футболен клуб „Хебър“. 

8. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2018 и 2019 г. 

 8.1. Дейности по 

изпълнение на НП 

„Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда” 

Модул: "Подобряване на 

условията за 

лабораторна и 

експериментална работа 

по природни науки" 

-осъществяване на 

мониторинг на ниво 

училище;  

- методическо 

подпомагане на 

училищата. 

съобразно 

сроковете в 

програмата 

Брой 

училища, 

които са 

участвали 

81 100 

Всички 100 училища от област Пазарджик, 

които са допустими за участие в НП 

„Осигуряване на съвременна образователна 

среда“, са участвали. Осъществен е мониторинг 

по програмата в 12 училища. Не са 

констатирани нарушения. 

  

 8.2. Дейности по 

изпълнение на НП 

„Ученически олимпиади 

и състезания“ 

Модул „Осигуряване на 

обучението на 

съобразно 

сроковете в 

програмата 

брой групи, 

които са 

сформирани 

11 11 

Сформирани са 11 групи с талантливи ученици 

по 10 учебни предмета. Осъществен е 

мониторинг по изпълнение на дейностите. Не са 

констатирани нарушения. 
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талантливи ученици за 

участие в ученическите 

олимпиади“  

- осъществяване на 

мониторинг на ниво 

училище; 

 - мониторинг на 

дейностите по 

изпълнение на 

дейностите;  

- изготвяне и 

представяне в МОН на 

междинен отчет, 

окончателен отчет и 

доклад за напредъка  за 

изпълнение на НП, за 

съответния модул; 

- методическо 

подпомагане на 

училищата при 

подготовка на 

проектните им 

предложения по НП за 

2018 г. 

- оценяване на 

постъпилите проектни 

предложения;  

- представяне в МОН на 

протоколите с оценки за 

всяко проектно 

предложение по НП  
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-координиране на 

дейностите съгласно 

зададени от МОН 

срокове. 

Информиране на 

училища за дейностите 

по националната 

програма. 

 8.3.  Национална 

програма "Без свободен 

час”, модул „Без 

свободен час в 

училище“ и модул „Без 

свободен час в детската 

градина“ 

          

 8.3.1. Мониторинг и 

обобщаване за всеки от 

периодите на отчитане 

на постъпилите от 

директорите на училища 

и детски градини заявки, 

изготвяне и изпращане в 

МОН на справка за 

полагаемите 

възнаграждения на 

заместващите учители за 

съответната област; - 

поддържане на „горещ“ 

телефон за сигнали по 

септември 

2018 г.-юли 

2019 г. 

брой 

училища и 

детски 

градини, 

участващи в 

програмата 

100% 100% 

Извършен е мониторинг в две детски градини, 

работещи по НП „Без свободен час“, модул „Без 

свободен час в детската градина“. Изпратен е 

отчет до МОН. Проверени са данните в 

информационната платформа на националната 

програма. 

От началото на учебната година до момента в 

програмата по модул „Без свободен час в 

училище“ са включени до 49 училища в 

различните отчетни периоди. Общата сума за 

финансиране (за 2018г. и  до момента), която 

постъпва в училищните бюджети по НП е 
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изпълнение на 

изискванията за 

осигуреност със 

заместващи учители; - 

поддържане и 

актуализиране на банка 

с кадри за заместващи 

учители на 

отсъстващите от учебни 

занятия учители от 

училищата и детските 

градини в област 

Пазарджик; - изготвяне 

и представяне в МОН в 

срок до 22.01.2019г. на 

анализ и окончателен 

отчет за количествените 

и качествените 

показатели за 

изпълнението на 

програмата. 

95789,68 лв. при получени  82432,93лв. за 2017 

година. Извършени са 49 мониторингови 

посещения в училищата за контрол по  

изпълнението на дейностите по програмата. 

Училищата спазват изискванията на програмата 

относно осигуряване на заместници на 

отсъстващите учители. Предоставените 

средства се изразходват по предназначение. 

Нарушения не са констатирани. Установява се 

повишаване на качеството на образование чрез 

осигуряване на непрекъснат ОВП и осигуряване 

на възможност за непрекъснато усвояване на 

учебното съдържание от учениците. 

Своевременно и в срок, са изготвени отчетите за 

периодите и годишния отчет на РУО за 

изпълнение на параметрите по програмата. 

 8.4. НП "Квалификация" 

– 2018 г.: координиране 

на дейностите съгласно 

зададени от МОН 

срокове – информиране 

на училища и детски 

градини за предстоящи 

квалификационни 

форми, определяне на 

септември 

2018 г. – 

декември 

2018 г. 

% на 

изпълнение 

на 

зададения от 

МОН брой 

на 

участници в 

обученията 

100% 100% 

Координирани са дейностите съгласно 

зададените  от МОН срокове.  Информирани са  

училища и детски градини за предстоящи 

квалификационни форми и са определени  

участници съобразно зададените квоти. 

Съобразно определените за област Пазарджик 

квоти, 97 педагогически специалисти са 

участвали в организирани от МОН и НЦПКПС 
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участници в обученията 

и информиране за място 

и време на провеждане. 

– гр. Банкя обучения, в т. ч. и по НП 

„Квалификация“ 2019 г.  

 

 8.5. НП „Развитие на 

системата на 

предучилищното 

образование“ – 2018 г.: 

организиране, оценяване 

и проследяване на 

проектните дейности. 

Мониторинг на 

регионално равнище 

чрез проверки на място; 

изготвяне на доклад до 

МОН в срок до 

30.06.2018 г. за 

резултатите от 

извършения мониторинг 

с оценка за 

изпълнението на 

дейностите и за степента 

на постигане на  

очакваните резултати от 

програмата. 

септември 

2018 г.  –  

юни 2019 г. 

% 

проверени 

групи, 

участващи в 

програмата 

100% 100% 

В 20 ДГ и 11 училища от региона са 

сформирани 51 групи за допълнително 

обучение по образователно направление БЕЛ и 

образователно направление математика на деца, 

които не владеят добре български език по НП 

„Развитие на системата на предучилищното 

образование“, в които са обхванати 347 деца.  

В 51 групи е извършен мониторинг. Работата в 

малки групи и индивидуалният подход към 

всяко дете допринасят за по-бързо и успешно 

практическо овладяване на книжовната форма 

на българския език от децата, чиито майчин 

език е различен от българския. Създава се 

предпоставка за успешно ограмотяване в 

началния етап и добра превенция на ранното 

отпадане от училище на тези деца. 

  

 8.6. Национална 

програма 

„Информационни и 

комуникационни 

технологии (ИКТ) в 

системата на 

предучилищното и 

в сроковете 

на 

национална

та програма 

% 

информиран

и училища и 

детски 

градини, 

участващи в 

националнат

100% 100% 

Училищата и детските градини са информирани 

за сроковете за кандидатстване по националната 

програма. По НП „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в системата 

на предучилищното и училищното 
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училищното 

образование“: 

- популяризиране на 

националната програма 

– информиране на 

училищата и детските 

градини 

а програма образование“ – 2018 г. акцент беше поставен 

върху техническата осигуреност на детските 

градини, поради тази причина 100% или 23 

детски градини кандидатствали по компонент 2 

са одобрени. По компонент 3 са одобрени 2 

училища 

 8.7. Дейности по 

изпълнение на НП  

„Осигуряване на 

съвременна 

образователна среда“ 

8.7.1. Модул „Подкрепа 

на целодневното  

обучение на учениците“: 

 

- Мониторинг по 

изпълнение на проекта 

в:  

 

• ОУ „Христо 

Ботев", с. 

Братаница 

• ОУ „Св. Св. 

Кирил и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой 

училища 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Извършен е мониторинг в 4 училища, като 

допълнително е проверено и ОУ „Христо 

Ботев“, с. Исперихово 

1 

От област Пазарджик са  одобрени за работа по 

проекта 7 училища. В 4 от тях е извършен 

мониторинг. Изготвен е обобщен финален 

отчет. Дейностите, според одобрените проекти, 

са реализирани. Финансовите средства са 

усвоени изцяло. Националната програма 

съдейства за по-пълно обхващане на учениците 

в целодневната организация на учебния ден и е 

добър пример за родителите при избора на 
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Методий“, гр. 

Ветрен 

• ОУ „Отец 

Паисий“, с. 

Мененкьово 

 

- Изготвяне на обобщен 

финален отчет за 

училищата, които 

работят по националната 

програма 

 

 

 

февруари 

2019 г. 

1 целодневно обучение. 

 8.7.2. Модул 

„Модернизиране на 

системата на 

професионалното 

образование“, 

Дейност 1 

„Модернизиране на 

МТБ“ 

• Мониторинг по 

изпълнение на 

дейностите в  ПГХХТ - 

гр. Пазарджик; 

• Изготвяне на 

отчет от училището за 

изпълнението на 

проектните дейности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

брой 1 

 

 

 

 

 

1 

В НП „Осигуряване на съвременна образ. 

среда“, Дейност 1 „Модернизиране на МТБ“ се 

включи ПГХХТ – гр. Пазарджик с разработен 

проект, включващ модернизация на химическа 

лаборатория и кабинет за теоретично обучение. 

Проектът е съфинансиран от Ди Ес Смит 

България АД фирма – партньор на ПГХХТ. 

Проектът е реализиран в периода м. август – м. 

октомври 2018 г., преди изтичане на крайния 

срок за изпълнението му. В двете помещения са 

извършени СРД на стойност 34 699.00 лв. с 

ДДС и оборудване за кабинета на стойност 

27559.00 лв. с ДДС. Фирмата-партньор  е 

съфинансирала училището със сумата от 

7140.00 лв., с която е закупено специализирано 

оборудване за химическа лаборатория. Всички 

разходо-оправдателни документи за 

извършените СМР и закупеното оборудване се 
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съхраняват в ПГХХТ – Пазарджик. 

 8.8. НП „Създаване на 

достъпна архитектурна 

среда и сигурност в 

училище“ 

8.8.1. Модул 

„Създаване на 

достъпна 

архитектурна среда“. 

Мониторинг по 

изпълнение на 

дейностите в ПГХХТ – 

гр. Пазарджик  

април 2019 

г. 

брой на 

училищата, 

в които е 

извършен 

мониторинг 

Съглас

но 

запове

д на 

минис

търа 

на 

образо

ваниет

о и 

наукат

а за 

утвърд

ения 

брой 

учили

ща 

1 

Мониторингът в ПГХХТ – гр. Пазарджик е 

извършен. Всички дейности са извършени 

съобразно изискванията на Националната 

програма за 2018 г. и при спазване на 

действащата законова и подзаконова 

нормативна уредба. 

  

 8.9. НП „С грижа за 

всеки ученик“,  

8.9.1. Модул 1 

„Осигуряване на 

допълнително обучение 

на учениците от начален 

етап на основното 

образование за 

повишаване на нивото 

на постиженията им по 

общообразователна 

през 

учебната 

година 

брой на 

групите, в 

които е 

извършен 

мониторинг 

съглас

но 

запове

д на 

минис

търа 

на 

образо

ваниет

о и 

наукат

В модула се включиха 23 училища. Формираха 

се общо 98 групи с 412 ученици. 249 от тях са 

показали напредък в обучението, съобразно 

подадените от директорите справки за успеха 

им. Общата сума за модула е 87 612 лв., от която са 

усвоени 87 518 лв. Извършен е мониторинг на 

всички групи. Осъществени и срещи с 

учениците, които участват в дейностите, както и 

с техните ръководители. Състоянието на 

документацията на всичките групи съответства 

на изискванията на НП. Олекотените програми 
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подготовка“ 

• Мониторинг на 

дейностите; 

• Изготвяне на 

справки, анализи, 

отчети и доклади, 

свързани с 

изпълнението на 

програмата.  

 

а за 

утвърд

ения 

брой 

групи. 

дават възможност на учениците да се справят 

по-добре в тези занятия в сравнение в часовете 

по ООП. Съставът на групите е с по-малък брой 

и децата са на почти еднакво ниво на 

подготвеност. 

 8.9.2. Модул 2 

„Осигуряване на 

допълнително обучение 

на учениците от 

прогимназиалния етап 

на основното 

образование за 

повишаване на нивото 

на постиженията им по 

общообразователна 

подготовка“ 

• Мониторинг на 

дейностите; 

• Изготвяне на 

справки, анализи, 

отчети и доклади, 

свързани с 

изпълнението на 

програмата.  

през 

учебната 

година 

брой на 

групите, в 

които е 

извършен 

мониторинг 

съглас

но 

запове

д на 

минис

търа 

на 

образо

ваниет

о и 

наукат

а за 

утвърд

ения 

брой 

групи. 

Броят на групите в прогимназиален етап, които 

са работили по НП „С грижа за всеки ученик“, 

Модул 2, е 32, а на учениците, включени в тези 

групи – 168. Мониторинг е извършен на всички 

групи, като са осъществени и срещи с 

учениците участници в дейностите и техните 

ръководители. Състоянието на документацията 

на всичките групи съответства на изискванията 

на НП. Учениците се справят по-добре в тези 

занятия в сравнение в часовете по ООП – 

поради олекотените програми, разработени от 

ръководителите, и поради състава на групите – 

по-малки на брой и всички са на почти еднакво 

ниво на подготвеност. 

  

 8.10. НП „Оптимизиране 

на вътрешната структура 

до 

28.08.2019г. 

брой на 

училищата 

12 

учебни 

13 

Извършена е проверка на институциите, за 

повторно назначени лица по т.6.2 от 
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на персонала в 

институциите от 

системата на 

предучилищното и 

училищното 

образование” 

Извършване на 

мониторинг  

заведе

ния, 

финан

сирани 

от 

МОН 

Национална програма “Оптимизация на 

вътрешната структура на персонала от 

системата на предучилищното и училищното 

образование” 2018 г.  

За целта в периода от 25.01.2019 г. до 

30.01.2019 г. е извършен мониторинг на 

първичната документация за съответствието на 

декларираните и реално извършените разходи в 

13 образователни институции, финансирани от 

МОН от област Пазарджик. 

Общо образователните институции за 2018 г. са 

получили и изразходили 216104 лв. 

Резултатите от направените проверки на място 

са отразени в констативни протоколи – 13 броя. 

Всички образователни институции са 

разходвали средствата по ред, определен от 

ПРБ, съгласно условията по т. 6.2 от 

програмата, като са спазили изискването да не 

се назначават повторно лица, освободени и 

обезщетени със средства от Програмата, с 

изключение на ПГ по механоелектротехника гр. 

Пазарджик и ПГ по строителство и архитектура 

гр. Пазарджик. 

Сумите, изплатени неправомерно в размер на 

608 лв. са възстановени от институциите по 

бюджета на ПРБ – МОН по правила, утвърдени 

от програмата. 

В НП „Оптимизиране на вътрешната структура 

на персонала“ за 2019 г. към момента са 

включени 9 броя образователни институции, 

финансирани от МОН от област Пазарджик. 

Стойността на обезщетенията, които 

Програмата е изплатила към 01.08.2019 г. е 

29436 лв., а са заявени още 162480 лв. 

9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 
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 9.1. Проект 

BG05M2OP001-2.004-

0004 „Развитие на 

способностите на 

учениците и повишаване 

мотивацията им за учене 

чрез дейности, 

развиващи специфични 

знания, умения и 

компетентности 

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І – 

заключителни дейности: 

обобщена информация 

за изпълнението на 

целите на проекта, 

провеждане на 

информационни дни за 

популяризиране на 

резултатите 

октомври 

2018 г. 

брой 

проведени 

събития 

1 1 

Проведена е заключителна среща за 

приключване на проекта. Извършено е 

обобщаване и архивиране на документацията. 

  

 9.2. Проект по Програма 

„Еразъм +“, Ключова 

дейност 2 

„Сътрудничество за 

иновации и обмен на 

добри практики“, на 

тема „R.E.C. - Relational 

and Emotional 

Competences at school“ 

съобразно 

сроковете в 

проекта 

брой 

училища, 

които 

участват в 

проекта 

11 11 

Проектът беше насочен към придобиването и 

развитието на трансверсални компетенции и 

"меки умения", като емоционални и релационни 

умения у учителите. Това се постигна чрез 

провеждането на редица обучения на 110 

учители от 10 различни училища и 1 ДГ на 

територията на област Пазарджик. 

Проведени са всички занятия по проекта. 

Участниците с желание и ангажимент работиха 

по темите. Придобиха нови умения, като 

повишиха емоционалните си компетентности, 
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което е от изключително значение за 

интелигентно справяне с всички ситуации в 

класната стая. 

 9.3. Проект по Програма 

„Еразъм +“, Ключова 

дейност 2 

„Сътрудничество за 

иновации и обмен на 

добри практики“, на 

тема „United against 

ESL“ 

съобразно 

сроковете в 

проекта 

брой 

ученици в 

риск от 

отпадане, 

които са 

участвали в 

проекта 

10 10 

Целта на проекта е повишаване на 

осведомеността относно ранното отпадане от 

училище и намиране на дълготрайно решение 

на този проблем и създаване на ефективна 

система за идентифициране на деца в риск от 

отпадане от образователната система и 

целенасочена работа с тях. Беше проведена 

анкета с 67 ученици и 22 учители, относно 

причините за ранното отпадане от училище. 

Бяха регистрирани 7 ученици в риск от 

отпадане от училище. 

  

10. Регионални дейности за развитие, функциониране и усъвършенстване на образователни структури на територията на областта, 

за професионалното образование и обучение, за превенции, за приобщаващо образование 

 10.1. Изготвяне на 

становища и експертни 

оценки за 

организационното 

осигуряване на учебната 

година. 

септември-

октомври 

2018 г. 

% 

образовател

ни 

институции 

100% 100% 

Своевременно са изготвени становища и 

експертни оценки за цялостно осигуряване на 

учебната година. 

  

 10.2. Участие на 

експерти от РУО като 

представители на МОН 

в обществените съвети 

на държавните училища 

съгласно 

графиците 

за 

заседания  

брой 

училища 

8 8 

Старши експертите в РУО участват редовно в 

обществените съвети на държавните училища. 
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 10.3. Водене на регистър 

на направените 

предписания и 

извършения последващ 

контрол 

ежемесечно регистър 1 1 

Воденето на регистър за направените 

предписания и последващ контрол дава 

възможност да се придобие обща представа за 

допусканите от директорите нарушения, да се 

следи изпълнението на направените 

предписания в определените срокове. Това  от 

своя страна създава условия да се контролира 

своевременното отстраняване на пропуските в 

работата на директорите, да се надграждат 

професионалните им компетентности в 

различни аспекти от управлението на 

училището чрез осъществяване на методическа 

подкрепа. 

  

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

 11.1. 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 

      

 11.1.1. Методическа 

подкрепа от страна на 

септември 

2018г. –   
%  експерти 

в РУО, 
100% 

100% 

Организирани са 30 форми на методическа 
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РУО на детски градини, 

училища, ЦПЛР, ЦСОП 

и РЦПППО, в т.ч. и чрез 

участие на експерти от 

РУО в провеждането на 

учебни часове и при 

осъществяване на 

дейностите за 

приобщаващо 

образование, както и за 

изпълнението на 

насоките на 

Националния 

инспекторат по 

образованието 

юни 2019 г. оказали 

методическа 

подкрепа 

подкрепа - наблюдение и обсъждане на открити 

уроци-добри практики в училищата, работни 

срещи и инструктивни съвещания, в които са 

участвали 1172 педагогически специалисти 

В детските градини са проведени 4 методически 

сбирки с общо 63 участници. Популяризирани 

са добри практики относно взаимодействие 

между детските градини и семействата на 

децата на новопостъпилите тригодишни деца в 

детската градина – добри резултати от 

апробирането на педагогическа практика 

„Утринна  приказка“. 

 

 11.1.2. Организиране и 

координиране на 

провеждането на 

различни форми за 

квалификация – 

квалификационни 

курсове, обучения, 

семинари и др. на 

учители, директори и 

други педагогически 

специалисти на 

регионално ниво - 

съобразно годишния 

план на РУО – 

Пазарджик за 

септември 

2018г. –  

август 

2019г. 

брой 

педагогичес

ки 

специалисти

участвали в 

регионални 

квалификац

ионни 

форми 

2582 3039 

Организирани и проведени са  различни форми 

за квалификация - квалификационни курсове, 

обучения, семинари и др. на учители, директори 

и други педагогически специалисти на 

регионално ниво - съобразно годишния план на 

РУО – Пазарджик за квалификация на 

педагогическите специалисти и определените 

целеви групи. 1631 педагогически специалисти 

са участвали в  обучения по 29 теми. 

1408 педагогически специалисти са участвали в 

обучения по Проект  BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020, 
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квалификация на 

педагогическите 

специалисти и 

определените целеви 

групи. 

съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове – дейност 1, кампания 1 и дейност 1, 

кампания 2 – възложител РУО – Пазарджик. 

 11.1.3. Координиране на 

взаимодействията с 

МОН - дирекция ККР, 

НЦПКПС, ВУЗ и НПО, 

работещи в областта на 

квалификацията на 

учителите, за 

провеждането на 

квалификационни 

форми с педагогически 

специалисти от област 

Пазарджик. 

септември 

2018г. – 

август 2019 

г. 

брой 

педагогичес

ки 

специалисти

, участвали 

в 

квалификац

ионни 

форми 

304 529 

Координирани са взаимодействията с МОН и 

НЦПКПС – гр. Банкя,  работещи в областта на 

квалификацията на учителите, за провеждането 

на квалификационни форми с педагогически 

специалисти от област Пазарджик. 

Съобразно определените за област Пазарджик 

квоти, 97 педагогически специалисти са 

участвали в организирани от МОН и НЦПКПС 

– гр. Банкя обучения, в т. ч. и по НП 

„Квалификация“ 2019 г.  

Координирани са взаимодействията с МОН, 23 

училища възложители на обучения по дейност 1 

от Проект  BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за професионално развитие на 

педагогическите специалисти“, ВУЗ и 

обучителни организации, за провеждане на 

обучения на 24 групи педагогически 

специалисти – 432 участници – кампания 2 на 

дейност 1. 

 

  

 11.1.4. Квалификация на 

екипа на РУО – 

Пазарджик: обучение на 

тема „Професионалното 

прегаряне – 

разпознаване и начини 

до месец 

март 2019 г. 

брой 

проведени 

обучения 

1 1 

Организирано и проведено е обучение на тема 

„Професионалното прегаряне – разпознаване и 

начини за справяне. Техника за овладяване и 

контрол на професионалния стрес“. 
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за справяне. Техника за 

овладяване и контрол на 

професионалния стрес“. 

 11.2. Регионални мерки 

за намаляване на 

административната 

тежест в дейността на 

педагогическите 

специалисти 

      

 11.2.1. Изпълнение на 

регионално ниво на 

указанията на МОН за 

намаляване на 

административната 

тежест в дейността на 

педагогическите 

специалисти 

септември 

2018г.–

август 

2019г. 

неприложим

о 

неприл

ожимо 

Проведена е работна среща с директори на 

детски градини и училища и са направени 

предложения в МОН за намаляване на 

административната тежест в дейността на 

педагогическите специалисти. 

  

 11.3. Провеждане на 

работни съвещания с 

директорите и учителите 

във връзка с 

планирането и 

организацията на 

учебната година 

септември–

октомври 

2018 г. 

брой 

проведени 

съвещания 

10 10 

Планираните съвещания във връзка с 

организацията на учебната година са проведени. 

На септемврийското съвещание с директорите е 

направен подробен анализ на постиженията 

през изминалата учебна година, очертани са 

слабостите и са дадени конкретни указания за 

организиране на новата учебната година. На 

съвещания с учителите са представени от 

експертите по съответните учебни предмети 

изводи от организационно-методическата 

работа и осъществената методическа подкрепа 

през предходната учебна година, направен е 

  



42 

 

анализ на постиженията и слабостите, на 

потребностите от квалификация, на резултатите 

от регионални и национални оценявания, от 

отделните кръгове на олимпиадите, очертани са 

насоки за работа през предстоящата учебна 

година. 

 11.4. Дейности по 

съгласуване/ 

утвърждаване на 

Списък-образец 1, 

Списък-образец 2 и 

Списък-образец 3, 

училищни учебни 

планове, учебни 

програми за ЗИП, 

годишни тематични 

разпределения на 

директорите. 

септември–

октомври 

2018 г. 

% 

образовател

ни 

институции 

със 

съгласувани

/утвърдени 

документи 

100% 100% 

Извършени са всички планирани дейности по 

проверка и съгласуване/утвърждаване на 

Списък-образец 1, Списък-образец 2 и Списък-

образец 3, училищни учебни планове, учебни 

програми за ЗИП, годишни тематични 

разпределения на директорите.  

  

 11.5. Организиране на 

конкурси за директори 

на общински и 

държавни училища и 

детски градини 

септември 

2018 – 

септември 

2019 г. 

брой 

училища с 

обявен 

конкурс 

Съглас

но 

запове

д на 

минис

търа и 

запове

д на 

началн

ика на 

РУО 

16 

Съгласно заповед на министъра и заповед на 

началника на РУО през годината бяха 

организирани и проведени два конкурса за 

директори на общински училища. Единият 

конкурс, проведен през м. ноември на 2018 г. бе 

за директори на 13 училища, а другият, 

проведен през м. май на 2019 г. – за директори 

на 3 училища. Старши експертът по 

предучилищно образование е участвал в един 

конкурс за директори на 4 детски градини в 
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община Пазарджик. 

 11.6. Поддържане на 

електронен регистър за 

обявените от 

образователните 

институции свободни 

работни места в сайта на 

РУО 

септември 

2018г. – 

септември 

2019 г. 

брой  1 1 

Регистърът е изграден и се обслужва 

автоматизирано.  

 

  

 11.7. Организиране на 

дейности от комисия във 

връзка с определяне на 

резултатите от труда на 

директори, съгласно 

Наредба № 4/20.04.2017 

г. на МОН за заплащане 

на труда 

октомври 

2018-май 

2019 г. 

брой 

директори 

на училища 

и детски 

градини 

не 

подле

жи на 

планир

ане 

Назначената от началника на РУО – Пазарджик 

комисия оценени постигнатите резултати от 

труда на директорите на общински и държавни 

училища, ЦСОП и РЦПППО от област 

Пазарджик съгласно изискванията на раздел V 

на Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и 

заплащане на труда.  

Ст. експерт по предучилищно образование е 

участвал в комисиите, определени със заповеди 

на кметовете на общини, за оценка на 

постигнатите резултати от труда на директорите 

на общински детски градини. 

Ст. експерт по приобщаващо образование е 

участвал в комисиите, определени със заповеди 

на кметовете на общини, за оценка на 

постигнатите резултати от труда на директорите 

на общинските ЦПЛР. 

  

 11.8. Организиране на 

дейността на комисия 

във връзка с определяне 

на ДМС на директори, 

съгласно Правилата за 

определяне на работните 

септември 

2018 – 

септември 

2019 г. 

брой 

директори 

не 

подле

жи на 

планир

ане 

Съобразно определените срокове бе извършено 

определяне на ДМС на директори, съгласно 

Правилата за определяне на работните заплати 

на директорите, утвърдени със заповед на 

министъра на образованието и науката. 
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заплати на директорите, 

утвърдени със заповед 

на министъра на 

образованието и науката 

 11.9. Изготвяне на 

предложения за 

удостояване с награди и 

отличия на 

педагогически 

специалисти „К. 

Величков“, „Неофит 

Рилски“, „Иван Рилски“, 

награди на РУО - 

Пазарджик 

септември 

2018 – 

септември 

2019 г. 

брой 

наградени 

педагогичес

ки кадри 

В 

зависи

мост 

от 

предло

женият

а 

През годината беше продължена традицията за 

удостояване с награди и отличия на 

педагогически специалисти Предложенията на 

РУО – Пазарджик бяха одобрени от МОН и 

бяха наградени с почетна грамота „Неофит 

Рилски“ - 6 педагогически специалисти; с 

награда „К. Величков“ – 3 педагогически 

специалисти. Предложението за  наградата 

„Иван Рилски“ не бе одобрено от МОН. Във 

връзка с честването на 24 май РУО - Пазарджик 

раздаде почетни грамоти на изявени 

педагогически специалисти.  

  

 11.10. Дейности по 

изпълнение на ПМС № 

129/11.07.2000 г. 

относно условията и 

реда за предоставяне на 

предвидените в 

централния бюджет 

средства за подпомагане 

на физическото 

възпитание и спорта в 

детските градини и 

училищата 

февруари - 

април 2019 

г. 

брой 

участващи 

училища и 

ДГ 

В 

зависи

мост 

от 

постъп

илите 

проект

ни 

предло

жения 

10 държавни училища, 75 общински детски 

градини, 101 общински училища са изготвили 

проекти по 129 ПМС. 

Представените проектни предложения са 

обобщени в справка – образец № 2 за 

общинските детски градини и справка – образец 

№ 3 за държавните училища. Изпратен е доклад 

до министъра на образованието и науката за 

одобрението на проектите. 
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 11.11. Дейност на 

комисията по 

признаване на 

завършени етапи на 

училищно обучение или 

степени на образование 

и професионална 

квалификация по 

документи, издадени от 

училища на чужди 

държави, съгласно 

заповед на министъра на 

образованието и науката 

септември 

2018 – 

септември 

2019 г. 

брой 

легализиран

и документи 

В 

зависи

мост 

от 

постъп

илите 

заявле

ния 

83 

През изминалата учебна година комисията по 

признаване на завършени етапи на училищно 

обучение или степени на образование и 

професионална квалификация по документи, 

издадени от училища на чужди държави, 

съгласно заповед на министъра на 

образованието и науката е легализирала 83 броя 

документи в периода септември 2018 г. - юли 

2019 г. 

  

 11.12. Организация и 

провеждане на дейности 

за оценяване на 

пригодността на 

учебници и учебни 

помагала 

септември 

2018 – 

септември 

2019 г. 

брой 

кампании 

В 

зависи

мост 

от 

старти

рали 

процед

ури в 

МОН 

2 

През м. март-април на 2019 г. е проведена кампания 

по организацията и провеждането на дейности за 

оценяване на пригодността на учебници по 

предприемачество за 8 клас и по икономика и руски 

език за 10 клас. През м. май-юни на същата година, е 

проведена кампания за оценяването на пригодността 

на проектите на учебници и  на учебни комплекти за 

IV клас и на учебници за Х клас. В оценяването на 

пригодността на проектите на учебници и на учебни 

комплекти за IV клас, на учебници за Х клас взеха 

участие 110 училища от област Пазарджик. 

 

  

12.  Оптимизиране, функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена 

 12.1. Изготвяне на 

становища по чл. 312, 

до май брой 

образовател

Споре

д 

През годината не бяха предприети действия по 

изготвяне на становища по чл. 312, ал. 6 на 
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ал. 6 на ЗПУО за 

преобразуване на 

училища (при 

необходимост) 

2019г. ни 

институции 

възник

нала 

необхо

димост 

ЗПУО за преобразуване на училища поради 

липса на необходимост от откриване, закриване 

или преобразуване на образователни 

институции. 

 12.2. Контрол по 

изпълнение на 

критериите за 

включване в Списъка на 

средищните детски 

градини и училища и 

Списъка на защитените 

детски градини и 

защитените училища 

(съгласно изисквания и 

формати на МОН). 

Изготвяне на становища 

за предложените 

средищни и защитени 

училища и средищни и 

защитени детски 

градини съгласно чл. 3, 

ал. 2, т. 22 на ПУФРУО. 

в 

определени 

от МОН 

срокове 

% 

проверени 

училища и 

детски 

градини, за 

които има 

решения и 

предложени

я от 

Общинските 

съвети 

100% 100% 

С издадена заповед на началника на РУО 

комисия извърши контрол по изпълнение на 

критериите за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища и 

Списъка на защитените детски градини и 

защитените училища (съгласно изисквания и 

формати на МОН). Изготвени са 2 становища за 

предложените 30 средищни детски градини и 

училища и 17 защитени детски градини и 

училища – за учебната 2018/2019 година, които 

са включени в списъците на МОН. 

  

 12.3. Провеждане на 

работни срещи с 

отговорните за 

образованието експерти 

от общинските 

администрации. 

периодично брой срещи При 

необхо

димост 

3 

Проведени са три работни срещи с отговорните 

за образованието експерти в общинските 

администрации, в т. ч. работни срещи  при 

областния управител във връзка с изпълнението 

на Механизма. 
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13. Реализиране  и утвърждаване на държавния план-прием 

 13.1. Анализ на 

изпълнението на ДПП в 

пети клас и основно 

образование за учебната 

2018/2019 г.  

февруари-

март 2019 

брой 

анализи 

1 1 

Със заповед № РД 06-117/30.4.2019 г. 

началникът на РУО е утвърдил държавен план-

прием в профилираните гимназии и в 

професионалните гимназии, в паралелките за 

профилирана подготовка в средните училища и 

в професионалните гимназии или в паралелките 

за професионална подготовка в обединените 

училища, в средните училища и в 

профилираните гимназии в VIII клас за 

учебната 2019/2020 година. 

Утвърдил е държавен план-прием в V клас в 

ПМГ „К. Величков“ – гр. Пазарджик – две 

паралелки – записани 52 ученици. 

 

  

 13.2. Анализ на 

резултатите от НВО – 

приемен изпит след 

завършено основно 

образование по БЕЛ и 

математика за учебната 

2018/2019 г.  

юли 2019 г. брой 

анализи 

2 2 

Изготвени са анализи от старши експерта по 

БЕЛ и ст. експерта по математика. 

  

 13.3. Изпълнение на 

изискванията и 

процедурите по Раздел ІІ 

(чл. 48-чл.53) от 

Наредбата за 

организация на 

дейностите в 

училищното 

съгласно 

определени

те в 

наредбата 

срокове 

  Всички дейности по планирането на ДПП за 

учебната 2019/2020 г. са проведени в 

съответствие с промените в нормативната 

уредба, свързани с ДПП, както и с утвърдените 

от МОН Правила за планиране и реализиране на 

ДПП в 8 кл. в неспециализираните 

профилирани и професионални гимназии, СУ и 

ОбУ. Предложението на РУО за ДПП по 
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образование профили и професии за следващата учебна 

година е съобразено и с прогнозните и целеви 

стойности по индикатори за областта за STEM 

профили (48,7 % ) и IT професии-(63%) 

 13.3.1.Организиране на 

работни срещи с 

директорите на ПГ с: 

• представители на 

бизнеса и БТ относно  

актуалното състояние на 

пазара на труда и 

потребностите от 

конкретни кадри в 

региона  

• във връзка с 

изготвяне на 

предложенията им за 

ДПП за 2019/20 г., 

отчитайки наличието на 

условия за гарантиране 

на качествено обучение, 

потребностите на пазара 

на труда и установени 

партньорски отношения с 

работодатели 

 

 

 

 

ноември 

 2018 г. 

 

 

 

 

декември 

2018 г. 

брой срещи 2 5 

Проведени са 5 срещи във връзка с планиране 

на ДП: 

✓ м. ноември 2018 г.- Потребност от кадри 

по определени професии в региона;  

✓ м. декември 2018 г.-  2 бр. срещи с 

директори на ПГ и СУ : Промени в Наредба № 

10 относно ДПП; Актуализиран Списък на 

защитените от държавата специалности от 

професии и такива с очакван недостиг на 

специалисти за 2019/20 г.; промени в Наредба 

№1/2015 г. за обучение чрез работа и 

запознаване с Правила за планиране и 

реализиране на ДПП в VIII кл. в 

неспециализираните профилирани и ПГ, СУ и 

ОбУ; 

✓ м. декември 2018 г. 

Представители на бизнеса и директори, 

осъществяващи дуално обучение – ПГИТМТ- 

Панагюрище, ПГХХТ – Пазарджик; 

✓ м. януари 2019 г. 

Проведена е среща с кмета на община 

Брацигово във връзка с разкриване на проф. 

паралелка в СУ „Народни будители“ 

  

 13.3.2. Обобщаване на 

предложенията на 

директорите на 

общински и държавни 

училища относно 

до 

01.02.2019г. 

брой  

обобщение 

на 

предложени

1 1 

Спазени са всички срокове, определени с 

цитираната наредба или със заповед на 

министъра на образованието и науката, за 
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държавния план -прием 

за 2019/2020 г. и 

съгласуване на 

предложението на 

началника на РУО за 

броя на паралелките, 

броя на учениците в тях 

и вида на профилите и 

специалностите от 

професии по форми на 

обучение със 

съответните общини 

я обобщаване на предложенията на директорите 

на общински и държавни училища за ДПП за 

2019-2020 учебна година. 

 13.3.3. Изготвяне на 

обобщено предложение 

за ДПП 2019/2020 г. 

брой на паралелките, 

брой ученици, професии 

и специалности и  по 

форми на обучение за 

цялата област 

до 

01.02.2019г. 

брой 

предложени

я 

1 1 

Изготвено е обобщено предложение за ДПП 

2019/2020 г. с брой на паралелките; брой на 

учениците, брой професии и специалности и  по 

форми на обучение за цялата област. 

  

 13.3.4. Съгласуване на 

обобщеното 

предложение за ДПП 

2019/2020 г. с 

Комисията по заетостта 

към областния съвет за 

регионално развитие 

до 

15.02.2019г. 

брой 

работни 

срещи 

1 1 

На работна среща през месец февруари 2019 г. 

обобщеното предложение на РУО - Пазарджик 

се представи пред Комисията по заетостта към 

областния съвет за регионално развитие и се 

прие единодушно. 

  

 13.3.5. Представяне на до брой 1 1   
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обобщеното 

предложение за броя на 

паралелките, броя на 

учениците в тях и вида 

на профилите и 

специалностите от 

професии по форми на 

обучение на министъра 

на образованието и 

науката. 

01.03.2019г. предложени

я 

Пред комисия в МОН се представи обобщеното 

предложение на РУО- Пазарджик за ДПП по 

профили, професии и форми на обучение. 

Същият беше защитен успешно, без да се налага 

редукция. 

 13.3.6. Утвърждаване на  

държавният план-прием 

за общинските  средни 

училища и профилирани 

гимназии, за 

общинските  и държавни 

ПГ и за паралелките с 

професионална 

подготовка в 

обединените училища, в 

средните училища и в 

профилираните 

гимназии. 

до 

30.03.2019г. 

брой 

администрат

ивни актове 

1 1 

ДПП за 2019-2020 г. за училищата от област 

Пазарджик бе утвърден със Заповед № РД 06-

117 от 30.04.2019 г. на началника на РУО - 

Пазарджик. 

  

 13.3.7. Извършване на 

промени в утвърдения 

държавен план-прием 

при доказана 

необходимост 

до 

30.04.2019г. 

брой 

промени 

Споре

д 

необхо

димост

та 

1 

Поради обективна необходимост и с оглед 

предоставяне на възможност за максимално 

обхващане в образователната система на 

учениците, завършили 7 клас, са извършени 
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промени в ДПП със заповед № РД 06-

163/29.05.2019 г. на началника на РУО – 

Пазарджик. 

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

оценявания 

 14.1. Създаване на 

оптимална организация 

за провеждане на НВО и 

ДЗИ – работно 

съвещание с 

директорите на 

училищата, сформиране 

на комисии, провеждане 

на инструктажи  

февруари–

септември 

2019 г. 

брой 

съвещания 

2 5 

Проведени са 5 работни съвещания с 

директорите на училищата. 

  

 14.2. Организиране, 

координиране и 

провеждане на НВО за 

учениците в IV клас. 

Анализ на дейностите и 

постигнати резултати 

април–май 

2019 г. 

% училища, 

които 

участват в 

оценяването 

100 % 100% 

Проведено е НВО по четири учебни предмета 

през м. май 2019 г. в 87 училища при оптимална 

организация. Изготвен е анализ на постигнатите 

резултати и са дадени насоки за подобрението 

им. 

  

 14.3. Организиране, 

координиране и 

провеждане на НВО за 

учениците в VII клас. 

Анализ на дейностите и 

постигнати резултати 

април–юни 

2019 г. 

% училища, 

които 

участват в 

оценяването 

100 % 100 % 

НВО по БЕЛ и по математика са проведени в 82 

училища в областта. 

На НВО по БЕЛ са се явили 2045 ученици – 

94,4% от общия брой, който е съотносим с 

общия брой на явилите се на национално ниво 

ученици.  
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Средният брой точки от НВО по български език 

и литература е 51,03 т. Наблюдава се ръст на 

средния резултат в сравнение с този от 

миналата. 

Област Пазарджик по среден брой точки е на 

11.  място в страната.  

На НВО по математика са се явили 2040 

ученици. Средният брой точки от НВО по 

математика е 29,83 т. Наблюдава се намален 

среден резултат през настоящата учебна година 

в сравнение с този от миналата. 

Резултатите са съотносими с тези на 

национално ниво, където средният брой точки 

по математика НВО е 33,62. Този резултат 

нарежда училищата от област Пазарджик по 

среден брой точки на 15. място.  

 

 14.4. Организиране, 

координиране и 

провеждане на ДЗИ. 

Анализ на постигнати 

резултати 

февруари-

септември 

2019 г. 

брой 

училища, 

които 

участват в 

ДЗИ 

35 39 

ДЗИ, сесия май-юни 2019 г. са проведени в 39 

училища от област Пазарджик. 1643 са 

зрелостниците, явили се на ДЗИ по БЕЛ, а 1191 

– на втори ДЗИ. Средните резултати, 

постигнати от учениците са съизмерими със 

средните за страната. Средният успех от първия 

държавен зрелостен изпит - по български език и 

литература, е добър 3,95 при среден резултат за 

страната – добър 4,06. Регион Пазарджик заема 

19-то място от 28 региона - мястото, на което 

беше и през 2018 година. 

На втория държавен зрелостен изпит средният 

успех от всички предмети е добър 4,01. Той е 

съпоставим с резултата от 2018 година и с 0,04 
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по-нисък от средния за страната през 

настоящата година. Анализът на резултатите е 

представен на работна среща пред директорите 

на училищата и е изпратен в МОН – дирекция 

СПУО. 

 14.5.Координиране на 

дейностите по 

провеждането на ДЗИ и 

НВО за учениците със 

СОП и осигуряване на 

консултанти съобразно 

потребностите им 

май-август 

2019 г. 

% ученици 

със СОП, 

участващи в 

ДЗИ и  НВО 

100% 100% 

Осигурени са консултанти съобразно 

потребностите на ученици с допълнителна 

подкрепа – ресурсно подпомагане в училищата, 

както следва: за ДЗИ на  9 зрелостници ; за 

НВО-IV клас на  28; за НВО VII клас на 19 

ученици   

  

 14.6. Финансово 

осигуряване и 

счетоводно обслужване 

на ДЗИ и НВО 

април–

септември 

2019 г. 

% 

осигуреност 

100% 100% 

Осигурено е изцяло финансовото и счетоводно 

обслужване на ДЗИ и НВО. 

  

15. Насочване и интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания 

 15.1. Методическа 

подкрепа на детските 

градини и училищата 

във връзка с 

прилагането на 

Координационния 

механизъм за 

взаимодействие при 

работа в случаи на деца, 

жертва от насилие и за 

взаимодействие при 

септември 

2018 – 

септември 

2019 г. 

брой случаи 

на 

задействане 

на КМ 

В 

зависи

мост 

от 

необхо

димост

та 

4 

Извършена  методическа подкрепа в СУ 

„Георги Бенковски“, гр. Пазарджик, СУ „Георги 

Брегов“, гр. Пазарджик, ОУ „Христо Ботев“, гр. 

Ракитово, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Сърница. 
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кризисна интервенция 

 15.2. Участие на ст. 

експерти от РУО – 

Пазарджик в дейността 

на Съвет по осиновяване 

към РДСП 

септември 

2018 – 

септември 

2019 г. 

брой 

експерти 

2 2 

Със заповед на началника на РУО за член на 

Съвет по осиновяване към РД „СП“ – 

Пазарджик е определена Александра Полищук – 

ст. експерт по ОСО, а за неин заместник – 

Галина Цанева – ст. експерт по БЕЛ. През 

годината експертите са се включили в работата 

на Съвета, като са присъствали на 

провежданите ежеседмично негови заседания. 

  

 15.3. Ръководство и 

координиране на 

дейността на Регионален 

екип за подкрепа за 

личностно развитие на 

децата и учениците към 

РЦПППО по чл. 190 на 

ЗПУО. 

септември 

2018г.- 

август 

2019г. 

неприложим

о  

неприл

ожимо 

Старши експертът по приобщаващо 

образование бе член на екипа и участваше в 

заседания на РЕПЛРДУСОП във връзка с 

годишния план-график за учебната 2018/2019 

година на РЦПППО-Пазарджик. 

  

 15.4. Обобщаване на 

информация относно 

състоянието на 

подкрепата за личностно 

развитие в училищата и 

детските градини. 

февруари и 

юли. 2019 г. 

брой 

информации 

2 2 

Екипите за подкрепа на личностното развитие в 

детските градини и училищата от област 

Пазарджик осъществяват дейността си 

съобразно Наредбата за приобщаващото 

образование. Кадровата осигуреност с оглед 

провеждането на политиката на приобщаващото 

образование в училищата от област Пазарджик 

включва: 42 ресурсни учители, 32 
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психолози/педагогически съветници и 21 

логопеди, назначени в училищата. В РЦПППО-

Пазарджик: 5 психолози, 5 логопеди, 22 

ресурсни учители. ЦПЛР – Пещера: 2 логопеди 

и 4 ресурсни учители. ЕПЛР от ресурсен, 

логопед и психолог са назначени към 4 детски 

градини от гр. Пазарджик, а в останалите 35 

детските градини, в които се осъществява 

допълнителна подкрепа, се ползват специалисти 

от РЦПППО-Пазарджик и ЦПЛР - Пещера  

Броят на учениците със СОП в училищата и 

детските градини в област Пазарджик е 890. 

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

календар на МОН 

 16.1. Организиране и 

провеждане на 

национални етапи на 

дейностите от 

Националния календар 

за изяви по интереси на 

децата и учениците за 

учебната 2018/2019 г. 

октомври 

2018–юли 

2019 г 

брой 

домакинства 

на 

национални 

мероприяти

я 

2 2 

Осъществени са 2 прояви, както следва: 

 

Национални състезания по автомоделизъм и 

корабомоделизъм 31 май – 2 юни 

2019 г. 

ХV. Национален фестивал за млади 

изпълнители на българска патриотична песен 

„Родолюбие” 20–21 април 2019 г. 

  

 16.2. Своевременно 

информиране за 

дейности по 

Националния календар 

за изяви по интереси на 

децата и учениците и 

през 

учебната 

година 

% 

образовател

ни 

институции 

100% 100% 

Периодично от РУО е осъществявано 

организационно–координираща дейност, 

свързана с информиране на директорите на 

училищата относно условията за участие в 

предложените инициативи (регламент, дата, 

място, час на провеждане), както и 
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Националния спортен 

календар на МОН. 

консултиране и оказване на съдействие.  

От 75 изяви в Националния календар, 

училищата от област Пазарджик са участвали в 

над 50 изяви, като са получени многобройни 

награди в: Международен екологичен форум 

„Сребърна”; Международен детски фестивал 

„Млади таланти”; Седмица на мобилността и 

Ден без автомобили; Международен конкурс за 

детска рисунка „С очите си видях бедата”; 

Национален конкурс „Родолюбие”; Ученическа 

философска конференция „Човек – свят“; Ден 

на Земята; Национален конкурс по народно 

приложно изкуство „От Коледа до 

Васильовден”; Национален конкурс за 

православна поезия и проза „Христос воскресе – 

радост донесе”; Национални конкурси за 

литературно творчество и изобразително 

изкуство „Вълшебният свят на Ангел 

Каралийчев”; Национална изложба-конкурс за 

детска рисунка „Детство мое – реално и 

вълшебно”; Национален конкурс за детска 

рисунка „Рицарят в мен”; Национален конкурс 

по гражданско образование „Хората – еднакви 

и различни”; Национална викторина по 

безопасност на движението „Да запазим 

децата на пътя”; Национален конкурс 

„Национален парк Рила – познат и непознат“; 

ХVI Национално ученическо състезание 

„Защита при пожари, бедствия и извънредни 

ситуации” и много други. 

 16.3. Организиране и 

провеждане на 

ученически олимпиади: 

- подготовка на тестови 

съобразно 

графиците 

на МОН 

% проведени 

олимпиади – 

общински 

кръг 

100% 100% 
Всички планирани дейности са изпълнени в 

сроковете, определени от МОН и началника на РУО:  

➢ БЕЛ: 

- общински кръг – 39 училища, 1177 
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материали за 

общинските кръгове; 

- провеждане на 

областните кръгове; 

- организиране на 

участието в национални 

кръгове; 

ученици; 

- областен кръг – 237 ученици; 

- национален кръг – 1 ученик /лауреат/. 

➢ Биология и здравно образование 

- областен кръг – 48 ученици; 

- национален кръг – 2 ученици; 

➢ Физика и астрономия 
- областен кръг – 25 ученици; 

- национален кръг – 2 ученици; 

➢ химия и опазване на околната среда 

- областен кръг – 62 ученици 

➢ история и цивилизация 

- общински кръг – 91 ученици 

- национален кръг – 2 ученици 

➢ география и икономика 

- общински кръг - 112 ученици  

- национален кръг – 2 ученици 
➢ философски цикъл 

- общински кръг – 6 ученици 

 16.4. Организиране и 

провеждане на етапите 

от Ученическите игри 

2018/2019 г. 

октомври 

2018 – юли 

2019 г. 

брой 

проведени 

състезания 

10 10 

За периода от 01.03.2019 г. до 10.05.2019 г. бяха 

проведени следните областни и зонални 

състезания: 

1. Баскетбол - момичета и момчета от V – 

VІІ клас, девойки и юноши от VІІІ – Х клас и ХІ 

– ХІІ клас; 

2. Волейбол – момичета и момчета от V – 

VІІ клас, девойки и юноши VІІІ – Х клас и ХІ – 

ХІІ клас; 

3. Хандбал – момичета и момчета от  V – 

VІІ клас, девойки и юноши VІІІ – Х клас и ХІ – 

ХІІ клас; 

4. Футбол – момчета от V –VІІ клас и 

юноши от VІІІ – Х клас; 

5. Лека атлетика – момичета и момчета от 

V –VІІ клас, девойки и юноши от VІІІ – Х клас; 
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6. Тенис на маса – момичета и момчета от 

V –VІІ клас, девойки и юноши VІІІ – Х клас; 

7. Бадминтон – момичета и момчета от V – 

VІІ, девойки и юноши от VІІІ – Х клас; 

8. Шахмат момчета - от V –VІІ клас и 

юноши от VІІІ – Х клас. 

В областните спортни състезания взеха участие: 

Момичета 5 – 7 клас : 14 отбора : 124 

състезатели; 15 срещи 

Момчета 5-7 клас : 27 отбора, 157 състезатели; 

49 срещи; 

Девойки 8-10 клас – 14 отбора, 102 състезатели, 

20 срещи; 

Юноши 8-10 клас – 26 отбора; 240 състезатели; 

41 срещи; 

Девойки 11 - 12 клас – 6 отбора, 62 състезатели; 

3 срещи; 

Юноши 11-12 клас – 9 отбора – 108 състезатели, 

6 срещи. 

Общо участници през 2018/2019 г. са  96 отбора 

и 793 състезатели, със 134 срещи.  

За периода 01.04.2019 до 20.05.2019 г. са 

организирани и проведени зоналните спортни 

игри, както следва: 

1. Тенис на маса - момичета и момчета от V 

– VІІ клас;  

2. Волейбол - девойки  ХІ – ХІІ клас; 

3. Бадминтон – момичета и момчета от V – 

VІІ, VІІІ – Х клас. 

В зоналните спортни състезания взеха участие 

20 отбора и 110 състезатели от югозападна зона. 

Спортните състезания преминаха при добра 

организация от РУО,  Спортно училище - гр. 

Пазарджик, съвместно с Ученически спортен 

клуб - Пазарджик, треньори на спортни клубове, 
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учители по физическо възпитание и спорт. 

 16.5. Активно 

включване на учениците 

от професионалните 

паралелки в училищата 

от областта в 

Националните 

състезания по професии 

и Панорамата на 

професионалното 

образование и обучение 

март-май 

2019 г. 

брой 

участвали 

професиона

лни 

училища 

10 10 

Учениците от 10 ПГ от областта и тази година 

се включиха активно в организираните от МОН: 

национална олимпиади по Статистика и по 

икономика на АЕ; националните състезания: по 

Счетоводство, „Най-добър техник в 

машиностроенето“, „Мога и зная как“ 

„Енергетиката и ние“, „Светът е електроника“ 

„Програмиране и  WEB дизайн“, КТТ; 

националните състезания по професии: „Най-

добър  млад водач на МПС“ „Стилни мебели и 

дърворезба“, „Най-добър млад готвач“, „Най-

добър млад фризьор и гримьор“, „Най-добър 

млад строител“ , Горски многобой. За 

отличното им представяне (класирани до 3-то 

място) са наградени общо 32 ученици от 

професионални гимназии. 3- ма ученици от 12 

клас на НПГГС „Хр. Ботев“ – Велинград се 

представиха блестящо на Алпийско-

Адриатическата горска олимпиада  в гр. 

Сараево, Босна и Херцеговина - 2019 

  

 16.6. Изготвяне на 

предложения на РУО – 

Пазарджик за 

удостояване на 

зрелостници с почетното 

отличие на МОН 

май 2019 г. брой 

удостоени 

зрелостници 

В 

зависи

мост 

от 

резулт

атите 

на 

1 

Беше изготвено едно предложение за ученик от 

ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик за 

удостояване с почетното отличие на МОН 

„Национална диплома“. 
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„Национална диплома“ зрелос

тницит

е 

17. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти 

 17.1. Тематични 

проверки 

      

 17.1.1. Контрол по 

приема на документи, 

организацията и 

провеждането на 

обучение във форми, 

различни от дневната. 

Провеждане на изпити 

за определяне на 

годишна оценка по 

учебните предмети от 

училищния учебен план 

за учениците, обучавани 

в задочна и 

самостоятелна форма. 

ноември 

2018г. – 

юни 2019 г. 

брой 

училища 

18 18 

Тематичната проверка е извършена във всички 

планирани училища. При констатирани 

дефицити в работата на съответния директор е 

оказана методическа подкрепа за 

преодоляването им. Налага се изводът, че 

директорите спазват както изискванията на 

ЗПУО относно организиране и провеждане на 

СФО, така и изискванията на Наредба № 10 за 

организация на дейностите в училищното 

образование и на Наредба № 11 за оценяване на 

резултатите от обучението на учениците. 

Задочна форма на обучение: 

1.ПГГСД „Ст. Божков“ – гр. Батак; 

2.ПГД „Иван Вазов“ – гр. Велинград; 

3.ПГХХТ – гр. Пазарджик; 

4.ПГСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик; 

5.ПГМЗС – гр. Септември 

Самостоятелна форма на обучение: 

1.СУ „Народни будители“-гр. Брацигово; 

2.ОУ „Христо Ботев“ – с. Исперихово; 

3.ПГПТ – гр. Пазарджик; 
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4.ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Мало 

Конаре; 

5.ОУ „Васил Априлов“ – с. Синитово; 

6.ОУ „Г. Бенковски“ – с. Хаджиево; 

7.ОУ „Васил Левски“ – с. Звъничево; 

8.ПГИТМТ – гр. Панагюрище; 

9.ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ – гр. Пещера; 

10.СУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Ракитово; 

11.ОУ „Хр. Смирненски“ – с. Ветрен дол; 

12.СУ „Христо Смирненски“ – гр. Септември; 

13.ОбУ „Христо Ботев“ – с. Семчиново 

 

 

 17.1.2. Контрол и 

оказване на методическа 

подкрепа на 

новоназначени 

директори и на 

директори, временно 

изпълняващи 

длъжността, относно 

спазване на ДОС за 

информацията и 

документите : 

• ОУ „Христо 

Ботев“, с. Сарая; 

• Спортно училище 

– гр. Пазарджик; 

• ПМГ 

„Константин Величков“, 

Пазарджик; 

октомври 

2018 – май 

2019 г. 

брой 

училища 

14 14 

Упражнен е контрол на дейността на всички 

директори на училища, предвидени в плана на 

РУО. На всички е оказана методическа 

подкрепа за преодоляване на констатирани 

пропуски. В едно училище е извършено 

повторно посещение с цел проверка на 

ефективността от оказаната методическа 

подкрепа. 

  



62 

 

• ОУ „Д-р Петър 

Берон“, с. Биркова, общ. 

Велинград; 

• ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Батак; 

• СУ „Народни 

будители“, гр. 

Брацигово; 

• СУ „Александър 

Иванов-Чапай“, гр. 

Белово; 

• ОУ „Христо 

Ботев“, с. Церово, общ. 

Лесичово; 

• ОУ „Св. Кл. 

Охридски“, с. Алеко 

Константиново; 

• I ОУ „Св. 

Климент Охридски“, гр. 

Пазарджик; 

• ОУ „Г. 

Бенковски“, с. Хаджиево; 

• СУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. Пещера; 

• ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. 

Ковачево; 

• СУ „Христо 

Ботев“, гр. Септември 

 17.1.3. Урочната работа 

на учителя по български 

език и литература - 

планиране, 

януари-

април 2019 

г. 

брой 

проверени 

училища 

6 6 

Проверката е извършена в планираните 

училища, като е осъществен контрол по 

отношение на предварителната подготовка на 
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предварителна 

подготовка, 

преподаване, за 

постигане на очакваните 

резултати, заложени в 

учебните програми по 

двата компонента на 

предмета 

• ОУ „Неофит 

Рилски“ – гр. Велинград; 

• ОУ „Св. Кл. 

Охридски“ – с. 

Мокрище, общ. 

Пазарджик; 

• ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ – гр. 

Ветрен, общ. 

Септември; 

• ОУ „Иван Вазов“ 

– с. Пашови; 

• НПГСС „Христо 

Ботев“ – гр. Велинград; 

• ПГИТМТ – гр. 

Панагюрище. 

проверените 11 учители, както и върху урочната 

работа в учебните часове – изпълнение на 

планираните урочни дейности и конкретни 

задачи, методи на преподаване, контролно-

оценъчна дейност. Резултатите са 

удовлетворяващи, защото учителите планират и 

осъществяват урочната си работа в изпълнение 

на учебните програми по двата компонента на 

предмета, в съответствие със спецификата на 

преподавания предмет и с възможностите на 

учениците от всеки отделен клас. Необходимо е 

да се работи по-целенасочено по отношение 

разнообразяване на  методите на преподаване, 

прилагането на индивидуален подход и 

диференцирането на задачите не само на ниво 

клас, а и на ниво ученик. В аспектите, по които 

са установени трудности и дефицити в хода на 

проверката, на учителите и директорите е 

оказана методическа подкрепа. 

 17.1.4 “Урочната работа 

на учителя по 

математика – планиране, 

предварителна 

подготовка, 

преподаване, за 

постигане на очакваните 

ноември 

2018 г. – 

април 2019 

г. 

брой 

проверени 

училища 

5 11 

Проверката е осъществена. Оказаната в хода й 

методическа подкрепа на учителите по 

отношение на преподаването и оценяването в 

часовете за общообразователна и за 

разширената подготовка по предметите е 

предпоставка за повишаване качеството на 

обучението и резултатите на учениците. 
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резултати, заложени в 

учебната програма  по 

предмета“ в:  

• ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, гр. 

Ветрен, общ. 

Септември; 

• ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий“, с. 

Ивайло, общ. 

Пазарджик; 

• ОУ „Проф. 

Марин Дринов“- гр. 

Панагюрище; 

• СУ „Христо 

Смирненски“- с. Света 

Петка, общ. Велинград; 

• ПГХВТ“ Ат. 

Ченгелев“-гр. Пещера. 

В проверката са включени още 6 училища – 

общо 11 проверени училища: 

• ОУ „Христо Ботев“ – гр. Ракитово 

• ОУ „Христо Ботев“ – с. Сарая 

• ПГД „Иван Вазов“ – гр. Велинград 

• ПГМЕТ – гр. Пазарджик 

• ОУ „Христо Смирненски“ – гр. 

Пазарджик 

• ОбУ Христо Ботев“ – с. Семчиново  

 17.1.5. Квалификация и 

кариерно развитие на 

педагогическите 

специалисти:   

• СУ „Г. 

Бенковски“ – гр. 

Пазарджик; 

• ОУ „Л. 

Каравелов“ – гр. 

Пазарджик; 

• ПГ „Иван С. 

Аксаков“ – гр. 

Пазарджик; 

ноември – 

декември 

2018 г. 

брой 

проверени 

училища и 

детски 

градини 

8 8 

В 62% от проверените детски градини и 

училища е реализиран преходен остатък от 

планираните средства за квалификация. 

Причините за преходните остатъци от 

средствата за квалификация са организационни, 

както и във връзка с участие на педагогическите 

специалисти в обучения по проект 

BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за 

професионално развитие на педагогическите 

специалисти“, финансиран от Оперативна 

програма "Наука и образование за интелигентен 

растеж" 2014-2020, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейските 
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• НУ „Васил 

Друмев“ – гр. 

Пазарджик; 

• ДГ „В. 

Терешкова“ – гр. 

Пазарджик; 

• ДГ „Радост“ – гр. 

Велинград; 

• ДГ „Щурче“ – гр. 

Белово; 

• ДГ „Сокола“ – гр. 

Пещера 

 

структурни и инвестиционни фондове. 

В 38 % от проверените детски градини и 

училища средствата за квалификация са 

изразходвани по предназначение, като от 

бюджета на училището/детската градина са 

изразходвани средства над планираните за 

участие на педагогическите специалисти в 

квалификационни дейности. 

Провежданата квалификационна дейност 

/вътрешна и външна/ се отчита като ефективна. 

 17.1.6.Обучението по 

БДП в детски градини и 

училища: 

• СУ „Георги 

Брегов“ – гр. 

Пазарджик; 

• НУ „Н. 

Фурнаджиев“ – гр. 

Пазарджик; 

• I ОУ „Св. Кл. 

Охридски“ – р. 

Пазарджик; 

• ДГ „Иглика“ – гр. 

Пещера; 

• ДГ „Юрий 

Гагарин“ – гр. 

Пазарджик; 

• ДГ „Пролет“ – гр. 

Пазарджик 

януари – 

март 2019 г. 

брой 

проверени 

училища и 

детски 

градини 

6 6 

Възпитанието и обучението по БДП в 

проверените детски градини и училища е 

организирано съобразно нормативните 

изисквания: Система за организация и 

управление на дейностите, свързани с 

възпитанието и обучение по безопасност на 

движението по пътищата (БДП) в системата на 

предучилищното и училищното образование, 

утвърдена със заповед № РД 09-1289/31.08.2016 

г. на Министъра на образованието и науката; 

Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното 

образование  /изм. и доп. ДВ бр. 80/28.09.2018 

г./ и програмите за обучение по безопасност на 

движението по пътищата за децата от първа, 

втора, трета и четвърта възрастова група и 

учебните програми по БДП за учениците от I до 

XII клас, утвърдени със заповед № РД 09-

2684/20.09.2018 г. на министъра на 
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 образованието и науката. 

 17.1.7. Апробация на  

педагогическа практика 

„Утринна приказка“ 

• ДГ „Дъга“ – гр. 

Пазарджик; 

• ДГ „Фантазия“ – 

гр. Велинград; 

• ДГ „Слънчице“ – 

с. Калугерово 

септември 

2018г.–

август 

2019г. 

брой 

проверени 

детски 

градини 

3 3 

В ДГ „Дъга“ – гр. Пазарджик, ДГ „Фантазия“ – 

гр. Велинград, ДГ „Слънчице“ – с. Калугерово 

са създадени необходимите организационно-

педагогически условия за провеждането на 

педагогическата практика „Утринна приказка”. 

Педагогическата практика „Утринна приказка“ 

е качествено приложима практика. Наблюдава 

се устойчивост на педагогическата практика. 

Представителите на семейната общност на 

децата от първа група са мотивирани за 

участието си в нея.  Провеждането на 

педагогическата практика „Утринна приказка” 

допринася за социалната и емоционалната 

адаптация на новоприетите деца от първа група 

към условията на образователната среда в 

детската градина. 

  

 17.1.8 Мониторинг и 

контрол върху 

изпълнението и 

оптимизацията на 

маршрутните 

разписания с оглед 

скъсяване времето за 

пътуване на децата и 

учениците и намаляване 

на тежестта от 

януари  –  

май 2019 г. 

брой 

проверки 

2 2 

Извършени са тематични проверки на 

документацията, доказваща изпълнението и 

оптимизацията на маршрутните разписания с 

оглед скъсяване времето за пътуване на децата и 

учениците и намаляване на тежестта от 

пътуването в община Септември и община 

Велинград. 
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пътуването в община 

Септември и община 

Велинград 

 17.1.9. „Развитие на 

творческото мислене 

при създаване на учебни 

чуждоезикови проекти в 

училище съгласно 

основните изисквания на 

ОЕЕР“ в следните 

училища: 

• ПМГ „К. 

Величков“-Пазарджик; 

• ЕГ“Б. Брехт“ 

Пазарджик; 

• Гимназия „Ив. С. 

Аксаков“ Пазарджик; 

• ОУ „20 Април“ –

Панагюрище. 

април-май 

2019 г. 

брой 

училища 

4 4 

В хода на тематичната проверка, извършена в 

определените 4 училища са проверени общо 14 

учители по английски, немски, френски и руски 

език, като беше отчетена и наблюдавана 

работата на учителите по отделните 

чуждоезикови проекти, като един 

нетрадиционен начин на обучение, който разкри 

нови възможности за придобиване и овладяване 

на умения и качества като самостоятелност, 

целеустременост, дисциплинираност, творческо 

мислене, отговорност и увереност в собствените 

възможности. При направената тематична 

проверка не бяха констатирани нарушения в 

работата на учителите съгласно ОЕЕР, както и в 

кадровата политика на директорите на 

посетените училища. 

  

 17.1.10. Дейности за 

придобиване на знания, 

умения, отношения по 

новите учебни програми 

в VII и в IX клас по 

история и цивилизации, 

география и икономика, 

философия. 

февруари  –  

юни 2019 г. 

брой 

проверени 

училища 

 

5 7  

•  Учителите познават стандартите за 

новото учебното съдържание и новите учебни 

програми, правилно планират урочната работа и 

използват разнообразни дейности за 

придобиване на знания, умения, отношения по 

новите учебни програми в VII и в IX клас. 

• Разнообразните дейности за придобиване 

на знания, умения, отношения допринасят за 

утвърждаване съзнанието за гражданска и 
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• ОУ „М. Дринов“, 

гр. Панагюрище“; 

• ОУ „Любен 

Каравелов“, гр. 

Пазарджик; 

• СУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. 

Ракитово; 

• ОУ „Иван Вазов“ 

– с. Пашови, общ. 

Велинград; 

• ПГД „Иван 

Вазов“, гр. Велинград 

национална идентичност, разбирането за 

активната роля и гражданската отговорност на 

личността като основни ценности на 

Съвременността, формират уважение към 

демократичните ценности на обществото. В 

процеса на обучение се затвърждават уменията 

за овладяване и прилагане с помощта 

специфични техники на методи на 

историческото познание, като акцентът е 

поставен върху уменията за учене, за развиване 

на критичното мислене и самостоятелното 

обработване на информация, за изразяване и 

аргументиране на собствена позиция. 

• С оглед повишаване на резултатите от 

ОВП е оказана методическа подкрепа относно 

постепенното изграждане на умения и 

„преносими” компетентности; прилагането на 

интерактивни методи на преподаване и 

последователно възлагане на разнообразни 

групови задания; умения за учене, обществени и 

граждански компетентности, инициативност и 

предприемчивост, културни познания и 

творчески изяви. 

В проверката са включени още 2 училища – 

общо проверени 7 училища: 

• ОбУ – „Любен Каравелов“ – гр. 

Пещера;  

• СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Стрелча 

 

 

 17.2. Текущи проверки през 

учебната 

година 

брой 

проверени 

училища 
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 17.2.1.Контрол на 

присъствието на 

учениците в училище и 

на предприетите мерки 

от страна на 

училищното 

ръководство за тяхното 

трайно задържане (чрез 

мобилни групи) 

октомври  – 

декември 

2018 г. 

брой 

проверени 

училища 

15 15 

Целевата стойност е постигната. Проверените 

училища са избирани въз основа на 

констатирани 30% или повече отсъствия от  

учебни занятия по неуважителни причини през 

предходната учебна година, както и на случаен 

принцип. 

1.ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пазарджик; 

2.ПГФР, гр. Пазарджик;  

3.ПГМЕТ, гр. Пазарджик;  

4.ОУ „Хр. Ботев“, с. Братаница;  

5.ОУ „Хр. Смирненски“, с. Ветрен дол;  

6.СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Пещера;  

7.ОУ „20-април“, гр. Панагюрище;  

8.ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище; 

9.ПГИТМТ, гр. Панагюрище;  

10.ПГ по ПТ, гр. Пазарджик;  

11.ПГСА, гр. Пазарджик;  

12.СУ „Д. Гачев“, гр. Пазарджик;  

13.СУ „Н. Будители“, гр. Брацигово;  

14.СУ „Хр. Смирненски“, гр. Септември; 

15. ОУ „Хр. Смирненски“, гр. Пазарджик. 

От извършения анализ на резултатите от 

направените 15 проверки на посещаемостта на 

учениците в учебните часове се налага изводът, 

че това все още е проблем за училищата в 

областта, особено в някои професионални 

гимназии и други с преобладаващ състав роми.  

Част от учениците напускат страната заедно с 

родителите си без да информират училищното 

ръководство за това. Но налице са и случаи, в 

които учениците просто не стигат до 

училището сутрин или не остават в него до 

края на учебния ден. В тези училища се 

полагат големи усилия от страна на педагозите 
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за задържането на учениците – разработени са 

стратегии и всякакви видове планове и 

графици за подкрепа, но с отношението си към 

училището и образованието като цяло, 

родителите не съдействат за коренна промяна 

на ситуацията. 

 17.2.2 „Методи и 

техники в обучението по 

„География на 

континентите и 

страните“: 

• ОУ „Отец 

Паисий“, с. Мененкьово, 

общ. Белово; 

• ОУ „Христо 

Ботев“, с. Семчиново, 

общ. Септември; 

• ОУ „Хр. Ботев“, 

с.Карабунар, общ. 

Септември 

октомври - 

декември 

2018г. 

брой 

проверени 

училища 

3 3 

В обучението по география и икономика  на 

ниво учебна програма учителите използват 

разнообразни методи и техники при 

разглеждането на раздела за континентите и 

страните: работа с учебник, атлас и работен 

лист, контурна карта, беседа, обяснителен 

географски разказ от учителя, използване на 

различни информационни източници, 

самостоятелна работа на учениците. 

• При направените проверки е 

констатирано, че учениците се затрудняват  при: 

изразяване мнение за необходимостта от 

опазване на природата на континента; 

сравняване на географското положение на 

Европа и Азия по карта; оценяване значението 

на географското положение и бреговете. 

• С оглед повишаване резултатите на 

учениците от ОВП по география и икономика е 

препоръчано да се обърне внимание на 

използване на нетрадиционни методи и техники 

за обучение като: ролеви игри, мислени 

пътешествия, кръстословици и ребуси, филми и 

презентации; провеждането на учебни 

екскурзии, за се даде на учениците възможност: 

да наблюдават природни обекти, селища и 

стопански обекти; да се ориентират по карта, 

компас и други начини; да правят измервания; 

да наблюдават и проучват родния край и 
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родното селище; да демонстрират умения за 

разумно поведение сред природата, както и да я 

опазват. 

 17.2.3. Методическа 

подкрепа и контрол по 

прилагане на новите 

учебни програми по 

български език и по 

литература в VІІ и/или в 

ІХ клас 

• ПМГ 

„Константин Величков“ 

– гр. Пазарджик; 

• СУ „Св. Климент 

Охридски“ – гр. 

Ракитово; 

• СУ „Георги 

Бенковски“ – гр. 

Пазарджик; 

• ОУ „Любен 

Каравелов“ – гр. Пещера 

октомври - 

декември 

2018г. 

брой 

проверени 

училища 

4 4 

Текущата проверка е извършена в планирания 

срок в посочените училища, като в хода на 

осъществявания контрол е оказана и 

методическа подкрепа на учителите по 

прилагането на новите учебни програми по 

предмета в VІІ и ІХ клас, както и по всички 

проблемни въпроси, поставени от учителите във 

връзка с организация и осъществяването на 

обучението по предмета. 

Проверените 12 учители правилно са осмислили 

съдържанието и структурата на новите учебни 

програми и са разработили годишните си 

дидактически планове в съответствие с 

изискванията на нормативната уредба. 

Урочната им работа е ориентирана към 

постигане на очакваните резултати и се 

отличава с добра организация, прилагане на 

подходящи методи и подходи, ефективно 

използване на учебното време, резултатност. 

  

 17.2.4 Методическа 

подкрепа и контрол по 

прилагане на новите 

учебни програми по 

биология и здравно 

образование, химия и 

опазване на околната 

среда и физика и 

астрономия в VII клас: 

• ОУ „Христо 

октомври–

януари 

2019г. 

брой 

проверени 

училища 

4 4 

Планирането, организирането и провеждането 

на обучението по биология и здравно 

образование, химия и опазване на околната 

среда и физика и астрономия в проверяваните 

училища е съобразено с действащите ДОС за 

общообразователна подготовка и учебните 

програми в VII клас. Осъществена е 

методическа подкрепа на 8 учители по 

природни науки. Няма констатирани нарушения 

в хода на проверката. 
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Ботев“, с. Главиница; 

• ОУ „Любен 

Каравелов“, гр. 

Пазарджик; 

• ОУ „П. Р. 

Славейков“, гр. Пещера; 

СУ „Георги Бенковски“, 

гр. Пазарджик 

 

 17.2.5. Методическа 

подкрепа и контрол по 

прилагане на новите 

учебни програми по 

математика и 

информационни 

технологии в VІI клас 

и/или в IX клас 

• ОУ „Хр. Ботев“- с. 

Абланица, общ. 

Велинград; 

• ОУ“ Св Патриарх 

Евтимий“-гр. Пещера; 

• Спортно училище-

Пазарджик; 

• СУ „Георги Брегов“-

Пазарджик; 

• ПГХХТ – гр. 

Пазарджик; 

• ОУ „Хр. Ботев“-с. 

Карабунар, общ. 

Септември. 

ноември 

2018г. –

април 2019 

г. 

брой 

проверени 

училища 

6 9 

 

Урочната работа по математика, информатика и 

ИТ е организирана адекватно на поставените 

цели, учебното време се използва ефективно, а 

контролно-оценъчната дейност от учителите е 

непрекъсната в учебния час. Проверената 

документация се води в съответствие с 

нормативните изисквания. Оказаната в хода на 

проверката методическа подкрепа на учителите 

по отношение на преподаването и оценяването в 

часовете за общообразователна и за 

разширената подготовка по предметите е 

предпоставка за повишаване качеството на 

обучението и резултатите на учениците.  

В проверката са включени още 3 училища – 

общо проверени 9 училища: 

• ПТСС „Царица Йоанна“ – гр. Пазарджик; 

• ПГИМ – гр. Пазарджик; 

• ОУ „Христо Ботев“ – с. Главиница 

  

 17.2.6. Спазването на 

ДОС за предучилищно 

септември 

2018г.–

брой 

проверени 

6 6 

Дейностите в детските градини са организирани 
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образование 

• ДГ – с. Алеко 

Константиново 

• ДГ – с. Братаница 

• ДГ „Мир“ – с. 

Величково 

• ДГ „Здравец“ – с. 

Дебръщица 

• ДГ – с. Добровница 

• ДГ „Звънче“ – с. 

Мокрище 

август 

2019г. 

детски 

градини 

в съответствие с изискванията на ДОС за 

предучилищното образование – Наредба № 

5/03.05.2016 г. на МОН за предучилищното 

образование. Осъществена е контролна дейност 

от директорите относно спазването на ДОС за 

предучилищно образование. В неучебно време с 

децата са организирани допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие. 

 

 17.2.7. Методическа 

подкрепа и контрол по 

прилагане на новите 

учебни програми във II 

клас и/или в III клас по 

БЕЛ: 

• ОУ „К. 

Честеменски“, с. 

Динката 

• ОУ „Христо 

Ботев“, с. Братаница  

• ОУ „П. Р. 

Славейков“, Пещера 

януари – 

април 2019 

г. 

брой 

проверени 

училища 

3 3 

Проверката е извършена в посочените училища, 

като е осъществен контрол по прилагане  на 

новите учебни програми във II клас и/или в III 

клас по БЕЛ и е  наблюдавана урочната работа в 

учебните часове на 6 учители по отношение на 

изпълнение на планираните урочни дейности и 

конкретни задачи, методи на преподаване, 

контролно-оценъчна дейност. Оказана е 

методическа подкрепа от експерта във връзка с 

използването на индивидуален и диференциран 

подход и разнообразни методи и технологии на 

преподаване.  

  

 17.2.8. Методическа 

подкрепа и контрол по 

прилагане на новата 

учебна програма в III 

ноември 

2018 – 

февруари  

брой 

училища 

3 3 

Проверката е извършена в посочените училища, 

като е осъществен контрол по прилагане  на 

новата учебна програма в III клас по 
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клас по компютърно 

моделиране: 

• СУ „Д-р Петър 

Берон“, Пазарджик 

• ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, 

Ветрен 

• СУ „Георги 

Брегов“, Пазарджик 

2019 г. компютърно моделиране. Констатирано е, че 

обучението на учениците в трети клас по 

компютърно моделиране се води от начални 

учители, които отговарят на нормативните 

изисквания съгласно Наредба № 12 от 1 

септември 2016 г. за статута и професионалното 

развитие на учителите, директорите и другите 

педагогически специалисти. Класовете се делят 

на групи.  

По време на проверката е оказана методическа 

подкрепа от експерта и е организирано 

представяне на добра практика по компютърно 

моделиране на регионално ниво в едно от 

проверените училища.  

 17.2.9. Текуща  проверка 

относно организацията 

за опазване и 

възстановяване на 

учебниците, 

предоставени за 

безвъзмездно ползване 

със срок над  една 

година, предоставени по 

реда на ПМС № 79 на 

МС/ 13.04.2016 г.  

• ОУ „Стефан 

Захариев“, 

Пазарджик 

• ОУ „Св. Кл. 

Охридски“, 

Пазарджик 

• СУ „Д. Гачев“, 

юни 2019 г. брой 

училища 

4 4 

Извършената проверка в планираните четири 

училища не констатира нарушения. 
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Пазарджик 

• НУ „Васил 

Друмев“, 

Пазарджик 

 17.2.10. Методическа 

подкрепа и контрол на 

дейността на 

ръководния екип на 

Обединено училище 

„Любен Каравелов“- гр. 

Пещера за организиране 

на цялостната дейност за 

спазване на ДОС.  

октомври 

2018г.- 

март 2019 г.   

брой 

посещения 

1 1 

Оказана е методическа подкрепа на директора 

на училището относно попълването на личните 

картони на учениците и воденето на останалата 

задължителна документация на обединеното 

училище, както и относно създаване на 

вътрешноучилищни актове.  

  

 17.2.11. Организация и 

провеждане на учебната 

практика в 

професионални 

паралелки на: 

• Обединено училище 

„Хр. Ботев“, с. 

Семчиново; 

• Обединено училище  

„Л. Каравелов“, гр. 

Пещера; 

• СУ „М. Драгинов“, с. 

Драгиново; 

• СУ „ Ал. Иванов - 

Чапай“ – гр. Белово; 

• СУ „Св. Кл. 

ноември  

2018г.  - 

април 

2019 г. 

брой 

училища 

6 6 

Проверката е реализирана в периода м. ноември 

2018 г. – м. май 2019г., като срокът й е променен 

поради двумесечно отсъствие на експерта по болест. 

Промяната е утвърдена със заповед № РД 09 1389/ 

21.05.19 г. на зам. министъра на образованието и 

науката. В 6-те училища-обект на проверката е 

установено, че от страна на директорите е създадена 

необходимата организация и са налице много добри 

условия за ефективното провеждане на 

практическото обучение. Разработените УУП са в 

съответствие с разпоредбите на ЗПУО, ЗПОО и 

Наредба № 4/2015 год. и утвърдени със заповеди на 

директорите. Учебната практика се провежда по 

учебни програми за съответната специалност с 

определения хорариум. Практическото обучение е 

обезпечено с правоспособни учители, притежаващи 

магистърски и бакалавърски степени по съответното 
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Охридски“ – гр. 

Ракитово; 

• ПМГ „К. Величков“ – 

гр. Пазарджик 

 

ПН. Във всички училища е създадена МТБ и са 

осигурени индивидуални работни места и техника за 

всеки ученик, което  е предпоставка за ефективното 

провеждане на практическото обучение. Отправени 

са препоръки за осъществяване на контрол при 

провеждане на практическото обучение на 

учениците от професионалните паралелки към 

директорите на СУ „Ал. Иванов - Чапай“ – Белово и 

СУ „Св. Кл. Охридски“ – Ракитово.  

 17.2.12. Организация, 

провеждане и 

документиране на ДИ за 

придобиване степен на 

професионална 

квалификация – сесия 

юни-юли 2019 г.: теория 

- ПГМЕТ – Пазарджик; 

практика: ПГИТ „Ал. 

Константинов“–

Велинград; ПГИТМТ – 

Панагюрище; ПГСС 

„Царица Йоанна“ - 

Пазарджик 

юни - юли 

2019 г. 

брой 

училища 

4 4 

Целта на проверката – провеждане на ДИ за 

придобиване СПК по теория и практика,  е 

постигната. В четирите професионални 

гимназии държавните изпити са проведени на 

датите, определени в заповедта на министъра на 

образованието и науката (теория) и графиците, 

определени от директорите (практика) и при 

спазване на нормативните разпоредби. Във 

всички назначени от директорите комисии са 

включени и активно участват в оценяването 

представители на работодателски организации – 

партньори на училищата. Не са констатирани 

пропуски от страна на директорите във връзка с 

организирането, провеждането и 

документирането на държавните изпити за 

придобиване на СПК – сесия юни 2019 год. 

  

 17.2.13. Проверка 

относно спазване на 

задължението на 

февруари 

2019 г. – 

брой 

проверени 

3 3 

През месец май 2019 г. са извършени проверки 
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директорите за отчитане 

на бюджета на 

училището на всяко 

тримесечие по реда на 

чл. 291 от ЗПУО. 

май 2019 г. училища на място в НУ „Михаил Каролиди“ – гр. 

Пещера, ПГФР – гр. Пазарджик и ЦСОП – гр. 

Пазарджик. Отчетените резултати показват, че 

проверените директори спазват задължението 

да отчитане на бюджета на училището на всяко 

тримесечие по реда на чл. 291 от ЗПУО. 

 17.2.14. Текущи 

проверки за 

осъществяване на 

методическа подкрепа и 

контрол по прилагане на 

новите учебни програми 

по чужд език в трети, 

седми и девети клас в 

следните училища: 

- СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ Велинград; 

-СУ „Нешо Бончев“ гр. 

Панагюрище; 

-СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Стрелча 

ноември 

2018 г. – 

април 2019 

г. 

Брой 

училища 

3 3 

Проведените 3 текущи проверки за 

осъществяване на методическа подкрепа 

преминаха с активното участие на всички  

посетени учители и допринесоха за 

осъществяването на реална методическа 

мотивация. 

  

 17.3. Други текущи 

проверки, невключени 

в Годишния план на 

РУО 

      

 17.3.1. Класната работа 

по български език и 

литература – планиране 

и провеждане 

януари-

февруари 

2019г. 

май –юни 

брой 

училища 

0 7 

Проверката е извършена в:  

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

- ОУ „Христо Ботев“- с. Сарая; 

- ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик; 
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2019г. - ОУ „Асен Златаров“ – с. Черногорово; 

- Спортно училище – Пазарджик; 

- ПГХВТ „Атанас Ченгелев“– Пещера; 

- ПГ по ПТ – Пазарджик. 

Предмет на контрола е изпълнението на 

нормативните изисквания относно планирането 

провеждането на конкретното текущо писмено 

изпитване. Резултатите са много добри. Оказана 

е методическа подкрепа на 12 учители по 

отношение на подготовката на материалите за  

изпитването – формат, съдържание, критерии за 

оценяване. 

 17.3.2.Проверки по 

сигнали и жалби 

м. 

септември 

2018 г. – м. 

август 2019 

г.  

Брой 

проверки 

Не 

подле

жи на 

планир

ане 

39 

През изтеклата година в РУО – Пазарджик се 

получиха 39 сигнали и жалби. Всички сигнали и 

жалби бяха проверени съгласно изискванията на 

чл.17, ал.2 от ПУФРУО. Със заповед на 

началника на РУО се извършиха проверки за 

всеки отделен случай, които са документирани с 

констативни протоколи, доклади до началника 

на РУО и отговор до жалбоподателя. 

  

 

 

ВАЛЕНТИНА КАЙТАЗОВА 

Началник на РУО - Пазарджик 


