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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 2020-2021 ГОДИНА 

 

I. Обобщено представяне на изпълнението на водещите направления в работата на образователните институции в областта 

Дейност ( описание до 10 реда) Обхват  

1. Подкрепа на работата на образователните институции в условията на ОРЕС 

Регионалното управление на образованието - Пазарджик планира и провежда дейността си 

през учебната 2020-2021 година в изпълнение на държавната политика в областта на сред-

ното образование, като пряко я обвързва с националните приоритети в образованието и със 

специфичните за образователните институции в област Пазарджик тенденции и проблеми. 

След извършен анализ на постиженията, потребностите и дефицитите в работата им са оп-

ределени приоритети в регионалната политика и са очертани целите и задачите, към които 

екипът на РУО - Пазарджик да насочи усилията и ресурсите си. Във връзка с усложнената 

епидемична обстановка в страната и редуването на периоди на присъствено обучение и 

обучение от разстояние в електронна среда съгласно заповеди на министъра на здравео-

пазването и на министъра на образованието дейността на РУО – Пазарджик е осъществя-

вана в цялост, като адекватно на актуалната обстановка са определяни методите и подхо-

дите при работата за изпълнение на планираното. 

• Осигуряване на качествен образовате-

лен процес, ориентиран към резултати; 

• Оптимизиране на дейността на еки-

пите за обхват и активиране на дейността 

на екипите за превенция, работа с деца и с 

ученици в риск; повишаване на процента 

на обхванатите и задържани в образовател-

ната система деца и ученици; контрол на 

присъствието им в училище, както и на 

предприетите мерки от страна на училищ-

ните ръководства за тяхното трайно задър-

жане; 

• Подобряване на качеството на профе-

сионалното образование и обучение  и въз-

можностите за достъп до него. 
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2. Подкрепа на образователните институции за утвърждаване на модели, съчетаващи присъствено обучение с ефективни форми на 

обучение от разстояние в електронна среда 

Предвид наличието на неголям училищен опит в осъществяването на обучение от разстояние в 

електронна среда в съчетание с присъствено обучение за определени периоди и класове образова-

телните институции на територията на област Пазарджик непрекъснато са подкрепяни от Регио-

налното управление на образованието. Във всеки етап от развитието на пандемията и актуалната 

ситуация в съответното населено място и училище е предоставяна необходимата информация от-

носно възможностите за използване на електронни ресурси и материали в различни електронни 

платформи. Оказвано е съдействие при подбора и организацията по предоставяне на електронни 

устройства с цел осигуряване процеса на обучение в електронна среда. Осъществена е методическа 

подкрепа и контрол чрез наблюдение на уроци по различни учебни предмети, проведени в ОРЕС. 

Провеждани са разговори с директори и с учители във връзка със срещани от тях трудности в осъ-

ществяването на обучение от разстояние – синхронно и асинхронно, като са давани конкретни на-

соки и идеи за постигане на ефективност в обучението от разстояние. Популяризирани на регио-

нално ниво са добри практики в обучението. Методически са подкрепени образователни институ-

ции за безпроблемно преминаване от присъствено в електронно обучение и обратно. 

110 общински и държавни училища, от 

които:  

• 12 начални, 55 основни, 5 обединени; 

• 18 средни училища, от които 3 профи-

лирани гимназии, 16 професионални гим-

назии, 1 възпитателно училище-интер-

нат, разположено в гр. Ракитово; 

• Регионален център за подкрепа на про-

цеса на приобщаващото образование 

(РЦПППО) – Пазарджик, Средношкол-

ско общежитие - Пазарджик, Кариерен 

център – Пазарджик; 

•  2 ЦСОП във Велинград и Пазарджик, 

6 ЦПЛР в Пазарджик, Велинград, Пе-

щера, Септември, Панагюрище и Белово. 

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

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

Характерно за учебната 2020-2021 година е редуването на периоди на присъствено обуче-

ние и продължително обучение от разстояние в електронна среда в съответствие с проме-

ните в епидемичната обстановка в страната и региона. Това в значителна степен предопре-

деля задоволителния резултат от изпълнение на дейностите  по Механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Фактори, повлияли нега-

тивно, са големият брой пътуващи за чужбина българи и невъзможността техните деца да 

бъдат задържани в училище, от една страна, и пандемията от COVID-19, от друга страна, 

която също възпрепятства работата на екипите за обхват. Независимо от тези обективни 

обстоятелства е създадена организация за дейността им в съответствие с РМС №100 от 8 

юни 2018 г. за изпълнение на Механизма, като вниманието е насочено приоритетно към 

тези деца и ученици, които принадлежат към уязвими социални групи.  

• Сформирани са 56 екипа за обхват на 

територията на 12 общини в областта; 

• В електронната платформа към 

07.10.2020г. са идентифицирани 1667 

деца и ученици, подлежащи на обхващане 

и задържане в образователната система; 

• Към 30.07.2021г. 5496 от необхвана-

тите деца и ученици са в чужбина, като 

1633 от тях в продължение на повече от 2 

години. За сравнение към 30.07.2020г. не-

обхванатите деца и ученици в чужбина са 

били със 700 повече. Актуализирани са 

данните за 2070 деца и ученици. 
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4. Учене чрез прилагане на компетентностния подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ 

Заключението, че на национално ниво „Успехът от матурите се запазва въпреки дистанци-

онното обучение“ не може да се отнесе в пълна степен към резултатите на учениците в 

област Пазарджик. Налице са няколко специфични фактора, отразяващи се негативно на 

резултатите: в училищата в региона се обучават значителен брой ученици, за които бъл-

гарският език не е семеен; увеличава се броят на учениците от уязвими групи; създават се 

условия за сериозни трудности при обучението на тези ученици, вкл. и в електронна среда. 

Дейностите в училищата не могат да компенсират в пълна степен дефицитите по отноше-

ние на използването на българския език често в условията на отсъствие на родителите. 

Трябва да се признаят усилията на училищните екипи и учителите, които с професионали-

зъм и отговорност намират подход към всеки ученик дори в условията на социална изола-

ция и дистанционно обучение, включително чрез допълнително присъствено обучение в 

малки групи приоритетно по български език и литература и по математика. 

• Приоритетното прилагане на компетент-

ностния подход в съчетание с доказали своята 

ефективност подходи и методи оказва поло-

жително влияние на резултатите на учени-

ците в региона от външните оценявания.  

• Популяризирани са 13 добри практики 

по учебните предмети от Раздел А на 

учебния план с цел усъвършенстване на 

педагогическите компетентности на учи-

телите по прилагане на компетентностния 

подход, използване на иновативни методи 

в преподаването и дигитални технологии 

в урока при интегриране на учебно съдър-

жание от различни учебни предмети; 

• 222 педагогически специалисти са по-

лучили методическа подкрепа по прила-

гане на компетентностния подход. 
 

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

Извънкласни дейности за преодоляване на дефицитите и стимулиране на изявите на учениците се 

осъществяват по НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 6 училища, 17 групи, 121 ученици; 

по проект „Подкрепа за успех“ – 92 училища, 784 групи, 4627 ученици, 576 ученици в кариерно 

ориентиране; по проект „Образование за утрешния ден“ – 31 училища, 41 групи, 607 ученици; по 

проект „Приобщаващо образование“ – 6 детски градини, 15 училища, 4 направления (деца и уче-

ници със СОП, в риск, с изявени дарби или с хронични заболявания). Обща подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците се осъществява във всички училища и детски градини на терито-

рията на областта. 

• Учениците от област Пазарджик са участ-

вали активно в инициативи от Националния 

календар за извънучилищни дейности и На-

ционалния спортен календар на МОН. В над 

50 изяви от общо 78 са участвали 200 учи-

лищни отбора и 1653 състезатели;  

• Организирани и проведени са общинските 

и областните кръгове на националните олим-

пиади. 1990 ученици са участвали в област-

ните кръгове на олимпиадите; 

• 38 са участниците в националните кръгове 

на олимпиадите и състезанията; 

• 2 зрелостници са удостоени с лауреатско 

звание – на националните олимпиади по нем-

ски език и по информационни технологии. 
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6. Осигуряване професионално образование, съответстващо на нуждите на пазара на труда 

 

През учебната година продължава процесът на популяризиране на професионалното обра-

зование и възможностите на публично-частното партньорство чрез съвместни дейности с 

бизнеса, в съответствие с потребностите на пазара на труда в региона. Това е основен мотив 

за определяне на план-приема и неговото реализиране. РУО-Пазарджик дава положително 

становище за заявени от професионалните гимназии 4 нови професии, осъществява ефек-

тивна комуникация с областната и общинските администрации за реализиране на полити-

ките на общинско и на областно ниво, свързани с развитието на образованието. Ефективни 

са контактите с представители на бизнеса, неправителствени организации, с юридически и 

физически лица. 9 от професионалните гимназии в областта активно участват в „Евро-

пейска седмица на професионалните умения“. В 5 професионални гимназии се работи по 

проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“. В училищата от региона се запазва 

добро ниво на професионалната подготовка, доказват го резултатите от обучението по 

предметите от Раздел Б и В на учебния план и заетите призови места на 3 национални със-

тезания. 
 

•   83,7% от завършилите професионално 

образование 770 ученици, са се дипломи-

рали успешно;  

•   Значително е повишен броят на учени-

ците от областта, които продължават об-

разованието си във висши учебни заведе-

ния в страната - 44,9%;  

•   Запазва се положителната тенденция за 

придобиване на степен на СПК, близо 

80%; 

•   Запазва се тенденцията за намаляване 

броят на младите хора, които търсят про-

фесионална и житейска реализация извън 

пределите на България. - 9,2 %.  

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

лификация и насърчаване обмена на добри практики. 

 

На регионално ниво, в съответствие с потребностите, са организирани дейности за пови-

шаване квалификацията на педагогическите специалисти от областта чрез методическа 

подкрепа и чрез форми на продължаваща квалификация съобразно  националната и регио-

нална политики. Оказана е методическа подкрепа на директорите на училища и на учите-

лите при въвеждането на новите учебни програми за единадесети клас. Приоритет в ква-

лификационната дейност е организирането и участието на педагогическите специалисти в 

дейност 2 по проект BG 05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално разви-

тие на педагогическите специалисти“ – подкрепа за участие в процедури за придобиване 

на ПКС; организиране и координиране на участието на педагогическите специалисти от 

област Пазарджик в квалификационни форми на национално ниво, организирани от МОН 

и НЦПКПС – гр. Банкя, в т.ч. и по Национална програма „Квалификация“- юни 2021 г. 
 

По проект BG05M2OP001-2.010-0001 

„Квалификация за професионално разви-

тие на педагогическите специалисти“, фи-

нансиран от ОПНОИР, 2014-2020, съфи-

нансирана от ЕС чрез ЕСИФ от РУО-Па-

зарджик и от 52 образователни институ-

ции от област Пазарджик, които са самос-

тоятелни възложители, са  организирани 

краткосрочни обучения и са придобити 

квалификационни кредити от 1398 педа-

гогически специалисти. По Дейност 2 

„Подкрепа на педагогическите специа-

листи за придобиване на ПКС“ за отчет-
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ния период са подкрепени 580 педагоги-

чески специалисти, като са възстановени 

разходите им за придобита ПКС. 
 

II. Регионални приоритети в дейността на РУО (различни от водещите направления): 

Дейност  Обхват  

1. Развиване на ефективни партньорства с цел популяризиране на дуалната система на обучение и практическа реализация на 

непрекъснатото образование 

Реализирани са редица дейности за популяризиране на дуалната система на обучение в областта. 

Изискана и обобщена е информацията, получена от общински администрации и бюрата по 

труда, свързана с необходимостта от кадри по специалности и професии с доказан текущ 

или прогнозен недостиг. Информирани са директорите на училища, които заявяват ДПП 

по професии и специалности за учебната 2021-2022 г. за очерталите се тенденции. Изгот-

вен е анализ на мрежата от училища, предлагащи професионално обучение. 
 

В поредицата от дейности са обхванати 15 

професионални гимназии, 7 средни учи-

лища с професионални паралелки, 1 про-

филирана гимназия с професионални па-

ралелки, 3 обединени училища. 

2. 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 

Разработена е Регионална методология за регулярно оценяване по български език за определяне на 

равнищата на грамотност при четене в училища от региона, като приоритетно при провеждането 

на кратките тестове по български език в ІІІ, VІ и ІХ клас се включват училища, в които се обучават 

уязвими групи. Оценяването през настоящата учебна година е осъществено при ученици, невладе-

ещи добре писмено и говоримо български език. Причините за това са от различен характер – се-

мейният език не е български, е семейната среда се отличава с ниска грамотност и неглижиране на 

образованието и др. Резултатите не са изненада, но са показател за конкретните дефицити, за необ-

ходимостта от компенсаторни мерки. В тази насока на преподаващите по БЕЛ учители е оказана 

методическа подкрепа.  

След осъществен контрол е оказана методическа подкрепа на учителите по гражданско образова-

ние относно организацията и провеждането на обучението. 

• Оценяването е проведено в 21 училища; 

• В оценяването в ІІІ клас са участвали 142 

ученици (ниски резултати – 90, средни – 34, 

високи – 18); 

• В оценяването в VІ клас са участвали 199 

ученици (ниски резултати – 84, средни – 92, 

ниски – 23); 

• В оценяването в ІХ клас са участвали 90 

ученици (ниски резултати – 53, средни - 33, 

високи – 4). 

• Методическата подкрепа по гражданско 

образование е осъществена в 8 училища. 
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ІІІ. Дейности за реализиране на приоритетите: 

№ Дейности по Срок 

Индикатори за изпълнение 

При-

чини за 

неиз-

пълне-

нието 

Пред

при-

ети 

дейс-

твия 

(при 

неиз-

пъл-

не-

ние) 

Мерна 

единица 

(брой, 

процент) 

Плани-

рани 

стой- 

ности 

Реализирани 

стойности 

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

1.1. Осъществяване на съвместни действия на инсти-

туциите по модел, създаден на основание ПМС № 

100 от 2018 г. за създаване на Механизъм за съв-

местна работа на институциите по обхващане и за-

държане в образователната система на деца и уче-

ници в задължителна предучилищна и училищна 

възраст 

През учеб-

ната година 

 

Анализ 

по чл. 5, 

ал. 8, т. 

6 от 

Поста-

новле-

ние № 

100 на 

МС от 

08.06.20

18 г. за 

изпълне-

нието на 

Меха-

низма  

1 

 

1 анализ 

С оглед на условията, при които са 

провеждани учебните занятия през 

учебната 2020-2021 година (обуче-

ние от разстояние в електронна 

среда за продължителни периоди от 

време), е постигнат сравнително до-

бър ефект по изпълнение на дейнос-

тите  по Механизма за съвместна ра-

бота на институциите по обхващане 

и задържане в образователната сис-

тема на деца и ученици в задължи-

телна предучилищна и училищна 

възраст. Фактори, повлияли нега-

тивно, са големият брой пътуващи за 

чужбина българи и невъзможността 

техните деца да бъдат прибрани в 

училище, от една страна, и пандеми-

ята от COVID 19, от друга страна, 

която също възпрепятства работата 

на екипите за обхват. 
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Независимо от тези обективни обс-

тоятелства е създадена организация 

за дейността на екипите за обхват в 

изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 

2018 г. за създаване на Механизъм за 

съвместна работа на институциите 

по обхващане и задържане в образо-

вателната система на деца и ученици 

в задължителна училищна и преду-

чилищна възраст. Вниманието е на-

сочено основно към тези, които при-

надлежат към уязвими социални 

групи, за които българският език не 

е майчин и не е семеен, към деца и 

ученици, при които поради различни 

причини се е стигнало до натрупване 

на пропуски, липса на мотивация за 

учене, неглижиране на училището, 

защото образованието не се възпри-

ема като приоритет. Провежданото 

през годината дистанционно обуче-

ние създава предпоставки постигна-

тите успехи от миналата учебна го-

дина да не могат да бъдат достиг-

нати. 

През месец октомври 2021 г. са изп-

ратени указания на екипите по ра-

йони и на директорите на образова-

телните институции в област Пазар-

джик и администраторите на ИСРМ 

„Посещаемо и безопасно училище“ 

относно изпълнение на дейностите 

по Механизма. Представен е анализ 

на актуалните данни в електронната 
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система, в която към 07.10.2020г. са 

идентифицирани 1667 деца и уче-

ници, които подлежат на обхващане 

и задържане в образователната сис-

тема. Допълнителни дейности в тази 

връзка са възложени на всички 

екипи за обхват.  

Установено е, че 6076 от необхвана-

тите деца са в чужбина, като 2443 от 

тях в продължение на повече от 2 го-

дини. Актуализирани са данните за 

2070 деца и ученици. 

1.2. Анализ на резултатите от предприетите мерки в 

училищата за обхващане и задържане в образова-

телната система на учениците 

Декември 

2020 г. 

Брой 

анализи 

1 1 анализ 

Голяма част от предприетите от 

РУО-Пазарджик мерки имат преван-

тивен характер. В пряка връзка с 

дейностите по Механизма е един от 

акцентите в дейността на експертите 

и на директорите на училища - конт-

рол на присъствието на учениците в 

училище, коректно отразяване на от-

съствията в училищната документа-

ция и предприемане на мерки за на-

маляване на броя на отсъствията по 

неуважителни причини и за задър-

жане на учениците в училище. В 

тази връзка на регионално ниво са 

планирани и осъществени три те-

кущи проверки, резултатите са отра-

зени в констативни протоколи и при 

наличие на висок процент на отсъст-

ващите са предприети конкретни 

мерки – задължителни предписания 

на директори на училища, оказване 
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на методическа подкрепа на дирек-

торите и на педагогическите специа-

листи, последващ контрол. 

Непрекъснато е и прилагането на 

мерките за превенция на ранното от-

падане от училище, доказали своята 

резултатност през годините: 

•   Подпомагат се ученици от соци-

ално слаби семейства с еднократна 

стипендия за преодоляване на соци-

ални обстоятелства, свързани с дос-

тъпа на ученика до образование, съг-

ласно чл. 5, ал.1 от Постановление 

№ 328 от 21.12.2017 г. на МС за ус-

ловията и реда за получаване на сти-

пендии от учениците след завър-

шено основно образование. В случа-

ите, когато учениците, нуждаещи се 

от социална подкрепа, не са със за-

вършено основно образование, учи-

лищата организират набиране на 

средства от общността или базари. 

•   Допълнителни часове по българ-

ски език за деца и ученици, с майчин 

език - различен от българския. В 

част от училищата се правят срещи 

между деца и ученици, с майчин 

език различен от българския, и ус-

пели представители от съответният 

етнос. Допълнителното обучение по 

учебни предмети е насочено към 

ученици, които имат системни про-

пуски по даден учебен предмет, ко-

ито са напреднали по даден учебен 
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предмет и/или за които се препо-

ръчва такова обучение в плана за 

подкрепа. Потребностите от допъл-

нителното обучение се определят от 

учителя по предмета и координатора 

по чл. 7, а за учениците със специ-

ални образователни потребности и 

за учениците с изявени дарби- от 

екипа за подкрепа за личностно раз-

витие на конкретния ученик. Когато 

допълнителното обучение по учебен 

предмет се провежда в учебни дни 

извън часовете по училищния уче-

бен план, то е с обща продължител-

ност от 60 до 120 учебни часа го-

дишно. Допълнителното обучение 

по учебен предмет може да се про-

вежда и по време на лятната вакан-

ция с обща продължителност не по-

вече от 80 учебни часа. За провеж-

дане на допълнителното обучение 

директорът на училището уведомява 

родителите, които са задължени да 

осигурят присъствието на децата. 

•   В част от образователните инсти-

туции на територията на община Па-

зарджик са назначени образователни 

медиатори за работа с деца от уяз-

вими групи, с чиято помощ се подоб-

рява връзката между родители и 

учители. Медиаторът се явява не 

само посредник между училището и 
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семейството, но и подпомага рабо-

тата на родителите с останалите ин-

ституции. 

•   Менторство от член на екипа за 

обхват или представител на мест-

ната общност, който не само да под-

готви детето или ученика за него-

вото връщане в училище, но и да на-

сърчава редовното му присъствие в 

учебното заведение. В голяма част 

от училищата се прилага „Добре 

дошли“ стратегии за родители (посе-

щение на училището; номиниране на 

човек от училищния екип, който да 

служи като посредник между се-

мейството и училището; предоста-

вяне на контактна информация при 

въпроси; срещи с родителите в дома 

или в училище и др.). 

•   Голяма част от сегрегираните учи-

лища организират базирани в общ-

ността обучения за развиване на 

умения: комуникация, разрешаване 

на конфликти, управление на гнева, 

здравни беседи и такива на тима: 

„Вредата от ранните бракове и ран-

ното отпадане от училище“. 

•   Ученически портфолиа (за се-

зонни и други мигранти) с информа-

ция за покрито учебно съдържание, 

придобити или необходимост от по-

добряване на определени знания, 

компетентности и писмени работи 

на ученика. 
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•   Положително влияние върху по-

сещаемостта на учениците оказват и 

уведомителни писма до общините и 

отдел „Закрила на детето“ към ДСП. 

Справките, получени от общините, 

за неоткрити родители на постоянен 

или настоящ адрес своевременно се 

изпращат към ОД на МВР с искане 

за оказване на съдействие при извър-

шване на проверка за местопребива-

ването. 

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

ката (2014-2020 г.) 

2.1 

Осъществяване на дейности от информационен и 

организационно-координиращ характер по изпъл-

нение на Стратегията 

Септември 

2020 г. –  

декември 

2020 г. 

% ин-

форми-

рани 

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 в об-

ласт Пазарджик. 

 

  

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

3.1 

Информиране и подпомагане на училищата за 

участие в инициативи на Националното звено за 

подкрепа на Електронната платформа за обучение 

на възрастни в Европа /EPALE/ 

Септември 

2020 г. – де-

кември 

2020г. 

Брой 

участия 

1 2 участия 

В периода септември-декември 

2020г. са осъществени 2 (две ) учас-

тия на училища в инициативи на на-

ционално ниво: Национални дни за 

учене през целия живот -                        

07-09.10.2020 г. в гр. Габрово и уеб 

бинар – 21.12.2020 г. в гр. София. 
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4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (2015 – 2020) 

4.1. 

Осигуряване при необходимост на допълнително 

обучение по български език за деца и ученици, за 

които българския език не е майчин. Работа по на-

ционални програми и проекти и обща подкрепа 

През учеб-

ната година 

Детски 

градини 

и учи-

лища 

Съоб-

разно 

одобре-

ните 

про-

екти 

46 училища и детски градини 

• В 32 детски градини и в подгот-

вителни групи от 14 училища от ре-

гиона са сформирани общо 95 групи 

за допълнително обучение по бъл-

гарски език на деца, които не вла-

деят добре български език по проект 

„Активно приобщаване в системата 

на предучилищното образование“. 

Работата в малки групи и индивиду-

алният подход към всяко дете доп-

ринасят за по-бързо и успешно прак-

тическо овладяване на книжовната 

форма на българския език от децата, 

чийто майчин език е различен от 

българския. Създава се предпос-

тавка за успешно ограмотяване в на-

чалния етап и добра превенция на 

ранното отпадане от училище на 

тези деца. 

• По НП „Заедно в грижата за 

всеки ученик“  по Модул 1 „Осигу-

ряване на условия за системно прос-

ледяване на личните постижения на 

учениците чрез създаване на инди-

видуално портфолио“ са обхванати  

1128 ученици, а в  Модул 2 „Осигу-

ряване на условия за екипна работа 

на учителите от началния етап с дет-

ски учители и с учители по учебни 

предмети“ са обхванати 646 уче-

ници.  
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• Допълнително обучение по бъл-

гарски език за деца и ученици, за ко-

ито българският език не е майчин, се 

осигурява и по проект „Подкрепа за 

успех“ в 92 училища. Обхванатите 

ученици в групи за допълнително 

обучение по БЕЛ и по математика са 

3646. Във всяко училище съгласно 

чл. 27, ал. 1 от  Наредбата за приоб-

щаващо образование се осъщест-

вява обща подкрепа на учениците. 

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 интегра-

ция на деца и ученици от етническите малцинства 

и V Национална научно-практическа конференция  

Октомври 

2020 г. 

Детски 

градини 

и учи-

лища 

Съоб-

разно 

класи-

раните 

предло-

жения 

 

5 училища  и 6 доклада 

•  6 участници от област Пазарджик 

са класирани от националното жури 

за представяне на докладите и пре-

зентациите при провеждането на 

Националната научнопрактическа 

конференция. 

• По време на дискусиите педагоги-

чески специалисти от цялата страна 

представят различни дейности, 

свързани с въвеждането на разнооб-

разни форми на интеркултурното 

образование, извънкласни дейности, 

занимания по интереси и организи-

ран отдих и спорт, насочени към 

пълния обхват и задържането на  

деца и ученици от етническите мал-

цинства в образователната система, 

алтернативни форми за приобща-

ване на родителите от етнически 

малцинства към образователната 

среда и създаване на мотивация у 

тях за образованието на техните 
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деца; възможностите, които дава ра-

ботата по национални програми и 

проекти, насочени към подкрепа на 

качеството на образование на децата 

и учениците от етническите малцин-

ства и др. 

• Националната конференция е фо-

рум, създаващ подходящите усло-

вия за споделяне на добрия опит, 

приложим и в други детски градини 

и училища, в които се обучават и 

възпитават деца и ученици от етни-

ческите малцинства. Това определя 

инициативата на МОН и СБУ и на 

домакина РУО-Пазарджик като зна-

чимо събитие за цялата образова-

телна система, което носи на участ-

ниците удовлетвореност и ги стиму-

лира да надграждат и мултиплици-

рат добрите практики. 

5. Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) 

5.1. 

Методическо подпомагане на педагогическите 

екипи в училищата и в детските градини във 

връзка с организирането и провеждането на дей-

ности в изпълнение на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността 

През учеб-

ната година  

% обра-

зова-

телни 

институ-

ции 

В зави-

симост 

от пла-

нира-

ните 

дей-

ности 

100% 

Традиционни за училищата и детс-

ките градини в област Пазарджик са 

инициативите за насърчаване на че-

тенето и повишаване на грамот-

ността. С методическа подкрепа от 

експертите в РУО са проведени ре-

дица дейности, включително и от 

разстояние в електронна среда. Раз-

личните условия, при които са осъ-

ществявани извънкласните дейности 

в училище през настоящата учебна 

година, стимулират креативността 
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на учители и ученици при организи-

рането и реализирането на инициа-

тивите. 

В 57-те общински детски градини са 

проведени редица дейности в изпъл-

нение на стратегията:  четене на при-

казки – от учителите, родители, не-

педагогически персонал, драматизи-

ране на приказки, сформиране и обо-

гатяване на детска библиотека. Сис-

темната работа на учителите  за сти-

мулиране на децата за овладяването 

на езиковите форми и повишаване 

на грамотността, изразяваща се в ов-

ладяване на нови знания от образо-

вателното съдържание, които да об-

лекчат ограмотяването.  

5.2. 

Провеждане на регулярно оценяване на резулта-

тите на учениците в ІІІ, VІ и ІХ клас в училища, в 

които се обучават уязвими групи, чрез кратки 

тестове по български език – база за определяне на 

равнищата на грамотност (в рамките на тема-

тични и текущи проверки по БЕЛ в съответните 

етапи на училищно образование) 

Октомври 

2020 г. – 

май 2021 г. 

Брой 

училища 

10 21 училища 

Разработена е Регионална методоло-

гия за провеждане на регулярно оце-

няване на учениците от ІІІ, VІ и ІХ 

клас в училища с уязвими групи чрез 

кратки тестове по български език – 

база за определяне на равнищата на 

грамотност. Оценяванията са прове-

дени само в условията на присъст-

вено обучение в рамките на други 

проверки, резултатите са обобщени 

и анализирани, очертани са насоки 

за работа в краткосрочен и дългосро-

чен план, оказана е методическа под-

крепа на началните учители и учите-

лите по БЕЛ. 
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5.3. 

Популяризиране чрез сайта на РУО на дейности и 

добри практики в изпълнение на Националната 

стратегия за насърчаване и повишаване на грамот-

ността (2014 – 2020 г.) 

През учеб-

ната година 

Брой 

публи-

кации 

В зави-

симост 

от пла-

нира-

ните 

дей-

ности 

7 публикации 

Популяризирани чрез сайта на РУО 

са две добри практики на І ОУ „Св. 

Климент Охридски“, гр. Пазарджик 

(„5 книги, които да си подарим за 

Коледа“, „Чудото живее в нас“- тек-

стове на пожелания за истински цен-

ните неща в живота),  три на 

НУ„Отец Паисий“, гр. Пазарджик 

(„Паметта за Левски – жива, лич-

ността и делото му– вдъхновя-

ващи“– Седмица на Апостола в учи-

лищната библиотека, патриотичен 

урок), една на НУ„Васил Левски“ – 

Пазарджик (отбелязване на рожде-

нието на Ханс Кристиян Андерсен) и 

една на СУ„Св. св. Кирил и Мето-

дий“ – Велинград (23 април – свето-

вен ден на книгата и авторското 

право). 

  

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

6.1 

Актуализиране на данните в електронния регис-

тър относно училищата, реализиращи прием по 

професии - дуална система на обучение 

Октомври 

2020 г. 

Брой 

учи-

лища, 

реализи-

рали 

прием в 

дуална 

СО 

6 6 училища 

В електронния регистър към сайта 

на РУО-Пазарджик данните за про-

фесионалните училища от областта, 

реализиращи дуална система на обу-

чение, са актуализирани. За учеб-

ната 2020-2021 броят на училищата 

от четири е увеличен на шест, с реа-

лизиран прием в тази форма на обу-

чение вече са и ПГД „Ив. Вазов“- гр. 

Велинград, и ПГСА - гр. Пазарджик. 
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6.2. 

Изготвяне на анализ относно реализацията на за-

вършилите ПОО през 2019-2020 год. и прехода 

им към пазара на труда 

Октомври - 

ноември  

2020 г. 

Брой 

анализи 

1                       1 анализ  

Изготвен е анализ, основните изводи 

в който са: 

•   83,7% от завършилите 770 уче-

ници, са се дипломирали успешно;  

•   В сравнение с предходните го-

дини, значително е повишен броят 

на учениците от областта, които про-

дължават образованието си в раз-

лични висши учебни заведения в 

страната - 44,9%;  

•   Запазва се положителната тенден-

ция за придобиване на степен на 

СПК, близо 80%; 

•   В сравнение с миналата година 

минимално е увеличен процентът на 

трудово незаетите - 9,8% ; 

•   Запазва се тенденцията за намаля-

ване броят на младите хора, които 

търсят професионална и житейска 

реализация извън пределите на  

България. - 9,2 %.  

В училищата от региона се запазва 

добро ниво на професионалната под-

готовка. 

 

 

6.3. 

Изискване на информация от общинските адми-

нистрации и бюрата на труда относно нуждата от 

специалисти по професии с доказан текущ и прог-

нозиран недостиг и изготвяне на обобщен доклад 

с данни за областта 

Октомври- 

ноември  

2020 г. 

Брой 

доклади 

1                       1 доклад 

Основните реализирани дейности по 

темата, обобщени в доклад, са: 

•   Обобщаване на информацията, по-

лучена от общински администрации 

и бюрата по труда, свързана с необ-

ходимостта от кадри по специал-

ности и професии с доказан текущ 

или прогнозен недостиг; 
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•   Информиране на директорите на 

училища, които заявяват ДПП по 

професии и специалности за учеб-

ната 2021-2022 г. за очерталите се 

тенденции; 

•   Изготвяне на анализ на мрежата от 

училища, предлагащи професио-

нално обучение в областта (15 про-

фесионални гимназии, 7 средни учи-

лища с професионални паралелки, 1 

профилирана гимназия с професио-

нални паралелки, 3 обединени учи-

лища). 

6.4. Координиране на взаимодействието между учили-

щата, предлагащи ПОО и бизнеса и популяризи-

ране на изучаваните професии чрез: 

1. Седмица на професионалните умения; празник 

на професиите; дни на отворените врати;  

2. Организиране на състезания по професии и 

включване в националните кръгове; 

3. Популяризиране на проект „Подкрепа за дуал-

ната система на обучение“  

През учеб-

ната година  

Брой 

училища 

   16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 училища 

•   В „Европейска седмица на профе-

сионалните умения“, проведена в пе-

риода 9-13.11. 2020 г., участват го-

ляма част от професионалните гим-

назии, като провеждат онлайн-ме-

роприятия и изложби,  публикуват 

тематични материали, филми и кли-

пове, представящи по атрактивен на-

чин изучаваните професии (9 учи-

лища).  

• В регионалните кръгове на 8 от 

проведените състезания по профе-

сии участват ученици от професио-

налните гимназии в  гр. Велинград, 

гр. Пазарджик, гр. Панагюрище и гр.  

Септември. Призови места в отдел-

ните категории и професии заемат 

възпитаниците на  ПГД „Ив. Вазов“, 

гр. Велинград („Най-добър млад 
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7 

дърворезбар“), ПГФР, гр. Пазар-

джик („Най-добър млад фризьор и 

гримьор“) и ПГСА, гр. Пазарджик 

(„Най- добър млад строител“). Две 

професионални гимназии от гр. Па-

зарджик - ПГИМ и ПГСА са дома-

кини на провелите се регионални 

кръгове на три от националните със-

тезания – „Финансова грамотност“, 

„Счетоводство“ и „Най-добър млад 

строител“. (4 училища) 

 

 

 

6  училища 

С проекта „Подкрепа за дуалната 

система на обучение“ са запознати 

директорите на всички училища от 

областта, предлагащи професио-

нално образование и обучение. Към 

момента в него са включени 5 ПГ от 

Велинград, Пазарджик и Пана-

гюрище, както и СУ „Св. св. Кирил 

и Методий“ - гр. Сърница.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поради 

закъсне-

ния в 

сроко-

вете за 

пода-

ване на 

заявле-

ния за 

канди-

датст-

ване 

ПГСА, 

гр. Па-

зарджик 

не учас-

тва в 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учи-

ли-

щето 

ще 

бъде 

вклю

чено 

в 

про-

ект-

ните 

дей-

ности 

през 

след-

ва-

щата 

го-

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

7.1. 

 Национална програма "Без свободен час”, модул 

„Без свободен час в училище“ и модул „Без свобо-

ден час в детската градина“ 

     

 

7.1.1. 

Верификация на документите, предложени от ди-

ректорите на училища и детски градини в елект-

ронната система на програмата, за всеки от перио-

дите на отчитане, поддържане на „горещ“ телефон 

за сигнали по изпълнение на изискванията за оси-

гуреност със заместващи учители; поддържане и 

актуализиране на банка с кадри за заместващи 

учители на отсъстващите от учебни занятия учи-

тели от училищата и детските градини в област 

Пазарджик; изготвяне и представяне в МОН в срок 

до 22.01.2021 г. на анализ и окончателен отчет за 

количествените и качествените показатели за из-

пълнението на програмата за 2020 г. 

В сроковете 

на национал-

ната прог-

рама 

Брой 

училища 

и детски 

градини, 

участ-

ващи в 

програ-

мата 

100% 100% 

През 2020 г. за всеки от периодите на 

програмата са участвали до 29 учи-

лища и 4 детски градини. Изразход-

ваните средства в образователните 

институции от областта от 

01.11.2020 г. до 30.06.2021г. са на 

стойност 78035,55лв., което е с 

около 12000 лв. повече от предход-

ната година. Извършеният  монито-

ринг до момента на отчитане на пе-

риода за контрол по изпълнението 

на дейностите по програмата, модул 

„Без свободен час в училище“ е в 7 

училища. Училищата и детските гра-

дини спазват изискванията на прог-

рамата относно осигуряване на за-

местници на отсъстващите учители. 

Предоставените средства се израз-

ходват по предназначение. Наруше-

ния не са констатирани. Установява 

се повишаване на качеството на об-

разование чрез осигуряване на неп-

рекъснатост на образователно-въз-

питателния процес. В указаните сро-

кове са изготвени отчетите за съот-

ветните периоди и годишният отчет 

на РУО за изпълнение на парамет-

рите по програмата. 
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През 2020г. в електронната плат-

форма на проекта са верифицирани 

документите на общо 29 училища и 

4 детски градини (някои от образо-

вателните институции са поискали 

финансиране по програмата за всеки 

от  четирите периода през годината). 

Всички подадени документи са ве-

рифицирани своевременно от отго-

варящите експерти. През настоя-

щата година за първи път се верифи-

цират документи по Модул 3, който 

осигурява финансиране на учите-

лите през време на работа в ОРЕС. 

Изготвен в срок е обобщения годи-

шен доклад до МОН през месец яну-

ари 2021г., в който са включени и 

предложения за оптимизиране на 

дейностите по програмата и за пови-

шаване степента на постигната ефек-

тивност на публичните разходи за 

образование. 

7.2. 
НП „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“ 

      

7.2.1. 

Модул „Модернизиране системата на ПОО“ в 

ПГХВТ „Ат. Ченгелев“ – гр. Пещера, осъществя-

ване на мониторинг на ниво училище и изготвяне 

на доклад за изпълнение на дейностите 

Април – 

юни 2021 г. 

Доклад 1 1 доклад 

За реализиране на проекта през ме-

сец октомври 2020 г. училището е 

получило  финансиране от МОН в 

размер на 69 922 лв. и съфинанси-

ране от 12 фирми-партньори в раз-

мер на 8 200 лв. С общата сума 

78 122 лв. е извършен основен ре-

монт и е закупено ново оборудване 

за  2 специализирани кабинета: по 
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сервиране и барманство и по кули-

нарни техники и технологии. Прео-

борудвани с нови мебели, компю-

търна и специализирана  техника са 

още компютърните кабинети, каби-

нетите по чуждоезиково обучение, 

учебните лаборатории по микробио-

логия и аналитична химия. Част от 

проектните дейности са финанси-

рани от училищния бюджет, като су-

мата е в размер на 1547.72 лв. Израз-

ходвана сума за реализиране на про-

екта е 79 669,72 лв. В училището е 

налична и се съхранява цялата доку-

ментация. 

7.2.2. 

Модул „Подобряване на условията за експеримен-

тална работа по природни науки в профилираната 

подготовка“ – осъществяване на мониторинг и из-

готвяне на доклад 

В сроковете 

на национал-

ната прог-

рама 

Брой 

одоб-

рени 

училища 

1 1 училище 

СУ „Нешо Бончев“ - гр. Пана-

гюрище е получило средства по мо-

дул „Подобряване на условията за 

експериментална работа по при-

родни науки в профилирана подго-

товка“ на стойност 51276,88лв.  С 

посочената сума са подпомогнати 

дейностите по ремонтиране и обза-

веждане на кабинетите по биология 

и здравно образование и по химия и 

опазване на околната среда. Заку-

пени са уреди, прибори, пособия, 

стъклария, реактиви и други консу-

мативи. Извършен е мониторинг в 

училището с цел установяване целе-

съобразността на изразходваните 

средства. Установено е пълно съот-

ветствие на изискванията на НП, 
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както и ефективна експериментална 

работа в учебните часове по при-

родни науки в профилирана подго-

товка. 

7.2.3. 

Модул „Подкрепа на целодневното  

обучение на учениците“ -  популяризиране на на-

ционалната програма чрез информиране на учили-

щата; проследяване на изпълнението на дейнос-

тите на програмата за област Пазарджик 

В сроковете 

на национал-

ната прог-

рама 

% ин-

форми-

рани 

учи-

лища, 

участ-

ващи в 

НП 

100% 100% 

Изпълнени са дейностите по инфор-

миране на училищата за национал-

ната програма. От област Пазарджик   

одобрени за работа по проекта са 8 

училища. Дейностите, според одоб-

рените проекти, са реализирани. Фи-

нансовите средства са усвоени из-

цяло. Изготвен е обобщен финален 

отчет.  Националната програма съ-

действа за по-пълно обхващане на 

учениците в целодневната организа-

ция на учебния ден, което е предпос-

тавка за по-задълбочена самоподго-

товка, включване в разнообразни 

дейности за организиран отдих и 

спорт и занимания по интереси. 

  

7.2.4. 

Модул „Културните институции като образова-

телна среда“; 

Проект „Народните будители и Аз“; 

Проект „Моето първо работно място“ 

 

Септември 

2020 г. – ав-

густ 2021 г. 

% ин-

форми-

рани  

училища  

100% 100% 

•  В Националната програма „Осигу-

ряване на съвременна образователна 

среда“ – 2020, модул „Културните 

институции като образователна 

среда“ са включени 1154 ученици от 

21 училища от област Пазарджик.  

В хода на изпълнение на дейностите 

документацията е поддържана и ар-

хивирана добре. Има общо съответс-

твие на наблюдаваните дейности със 

специфичните цели на програмата, 
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както и общо съответствие на наб-

людаваните дейности с графика на 

изпълнение на проекта.  

От получената сума 45523,00лв. учи-

лищата са изразходвали 38015,50лв. 

Остатъкът от 7507,50лв. не е използ-

ван поради извънредната ситуация, 

свързана с COVID19. 

• Единадесета поредна година учи-

лищата от област Пазарджик участ-

ват в дейностите на проекта „Народ-

ните будители и Аз“. Проектът, 

който има за цел възпитание в дух на 

национална гордост и родолюбие, се 

осъществи на училищен етап под 

формата на състезания в трите нап-

равления, съгласно регламента. От 

деветте училища, провели състеза-

нията, две училища са наградени на 

зонално ниво, има две индивиду-

ални награди. 

•   По проект „Моето първо работно 

място“, както всяка учебна година, 

със съдействието на РУО е прове-

дено двудневно обучение на класни 

ръководители на XII клас от екс-

перти от КНСБ и СБУ. 

7.2.5. 

Модул „Библиотеките като образователна среда“ 

– уведомяване на училищата и методическа подк-

репа по реализацията 

Септември 

2020 г. –  

август 

2021г. 

Брой 

одоб-

рени 

училища 

4 4 училища 

Всички училища в област Пазар-

джик са информирани за условията 

за кандидатстване по модула, изгот-

вени са повече от 30 проекта, одоб-

рени от екипа в МОН са 4 проектни 

предложения: 
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•  НУ „Отец Паисий“-гр. Пазар-

джик; 

•  ОУ „Г. Бенковски“- с. Хаджиево; 

• СУ „Христо Ботев“ – гр. Септем-

ври; 

• СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. 

Пещера. 

Проектните дейности са реализи-

рани успешно, съгласно изисквани-

ята. Изпълнението е отчетено пред 

екипа в МОН. 

7.2.6. 

Модул „Площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата“ – мониторинг чрез про-

верки и анализи и популяризиране на резултатите. 

 

В сроковете 

на национал-

ната прог-

рама 

% про-

верени 

училища 

и детски 

градини, 

вклю-

чени в 

НП 

100% 

 

100% 

Извършен е анализ на изпълнението 

на дейностите по НП ОСОС, модул 

„Площадки за обучение по безопас-

ност на движението по пътищата“- 

съобразно представените доклади от 

образователните институции и про-

верки на място в 8 училища и 4 дет-

ски градини. На сайта на РУО – Па-

зарджик са популяризирани постиг-

натите резултати със снимки от про-

ведени дейности. 

  

7.3. 

Дейности по изпълнение на Национална програма 

„Заедно в грижата за ученика“, модул 1 и модул 2 

(оценяване на проектните предложения, монито-

ринг, обобщаване на отчетите, информация за из-

пълнение на програмата до МОН) 

30 юли 

2021г. 

Брой 

учи-

лища/бр

ой одоб-

рени 

проекти  

Според 

одобре-

ните 

про-

екти 

 

 

 

Модул 1 – 47 проекта 

• По НП „Заедно в грижата за всеки 

ученик“  по Модул 1 „Осигуряване 

на условия за системно проследя-

ване на личните постижения на уче-

ниците чрез създаване на индивиду-

ално портфолио“  са реализирани 59 

проекта в 11 училища, в които са об-

хванати  1128 ученици. Дейността се 

осъществява от началния учител и е 

свързана със системно проследяване 
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на личните постижения на учени-

ците от паралелката чрез създаване 

на индивидуално портфолио. 

               Модул 2 – 12 проекта 

•  По  Модул 2 „Осигуряване на ус-

ловия за екипна работа на учителите 

от началния етап с детски учители и 

с учители по учебни предмети 

от прогимназиалния етап“ са реали-

зирани 17 проекта в 8 училища, в ко-

ито са участвали 646 ученици. Прог-

рамата допринася за по-плавните 

преходи между отделните етапи 

чрез обмен на добри практики 

между педагогическите специа-

листи, разширяване на познанията 

за възрастовите особености на уче-

ниците и адекватна реакция за подк-

репата им. По Модул 2 „Осигуря-

ване на условия за екипна работа на 

учителите от началния етап с детски 

учители и учители по учебни пред-

мети от прогимназиалния етап“ са 

одобрени 17 проектни предложения 

в 10 училища.  

Извършен е мониторинг на изпълне-

нието на дейностите във всички учи-

лища. Не са констатирани наруше-

ния. Общата стойност на одобрената 

и изразходвана сума от училищата 

бенефициенти е 28 720 лв. 
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Изготвени са финални отчети от ди-

ректорите към 20.06.2021г.,  обоб-

щената информация е изпратена в 

МОН в срок. 

 

7.4. 

Национална програма „Участвай и променяй – ро-

дителят, активен партньор в училищния живот“ 

(популяризиране на националната програма – ин-

формиране на училищата, обобщаване на отче-

тите, информация за изпълнение на програмата до 

МОН) 

30 юли 

2021г. 

Брой 

учи-

лища/бр. 

одоб-

рени 

проекти 

Съоб-

разно 

одобре-

ните 

про-

екти 

8 училища                                                                                                     

Изпълнени са дейностите по инфор-

миране на училищата за национал-

ната програма. От област Пазарджик   

одобрени за работа по програмата са 

8 училища. РУО-Пазарджик е ока-

зало съдействие на одобрените учи-

лища за изготвянето на обобщените 

финални отчети и изпращането им в 

МОН.  Националната програма 

„Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния жи-

вот“ съдейства и подпомага изграж-

дането на партньорство, на взаимно 

доверие, уважение и толерантност 

между родители, учители и ученици.  

 

  

7.5. 

НП „Изграждане на училищна STEM среда“: 

Дейност 1  - ПМГ „К. Величков“, гр. Пазарджик 

Дейност 2  - ОУ „Хр. Ботев“, с. Братаница 

осъществяване на мониторинг на ниво училище; 

методическо подпомагане на училищата 

съгласно  

сроковете в 

програмата 

  брой 

училища 

2 6 училища 

• ПМГ „К. Величков“, гр. Пазар-

джик 

Към 07.10 2020 г. училището е полу-

чило финансиране  за изграждане на 

„Център за дигитални създатели“ в 

размер на 275 000 лв. До момента са 

извършени по-голяма част от дей-

ностите - обществена поръчка за 

доставка, инсталиране и конфигури-

ране на оборудване; строително-ре-
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монтни дейности. За центъра са за-

купени столове, бюра, библиотечен 

стелаж, зарядни станции и пр. В 

МОН е представен междинен фи-

нансов отчет на дейностите. Към 

06.07.2021 г. разходите са на стой-

ност 189 026,58лв., остатък – 

10424,06лв. 

• ОУ „Хр. Ботев“, с. Братаница 

Създадена е технологична рабо-

тилница по природни науки „Зелен 

живот и енергия на бъдещето“.  

Финансиране от МОН - 45000 лв., 

съфинансиране от училището – 5000 

лв. До момента са изразходвани 

47945,1 лв. Предстои провеждане на 

две обучения за STEM технологии в 

периода 01.09. - 10.09.2021 г. на 

стойност 2000 лв., с което финансо-

вото изпълнение на проекта прик-

лючва. 

• Допълнително, след втори етап 

на кандидатстване по програмата 

през учебната година са финанси-

рани още 4 училища: ПГ „Ив. Акса-

ков“-Пазарджик, ОУ „Проф. М. 

Дринов“ – Панагюрище, СУ „В. 

Левски“ – Велинград, СУ „Св. св. 

Кирил и Методий“ – Велинград. 

7.6. 

Национална програма "Квалификация" – 2020 г.: 

координиране на дейностите съгласно зададени 

от МОН срокове – информиране на училища и 

детски градини за предстоящи квалификационни 

Септември 

2020 г. –  де-

кември 

2020г. 

% на из-

пълне-

ние на 

зададе-

ния от 

100% 100% 

информирани училища  

и детски градини 

Всички образователни институции 

от област Пазарджик своевременно 
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форми, определяне на участници в обученията и 

информиране за място и време на провеждане. 

МОН 

брой на 

участ-

ници в 

обуче-

нията 

са информирани за обученията по 

НП „Квалификация“. През учебната 

2020-2021 г. участията в обучения по 

програмата по съответните теми са 

съобразени със зададените квоти и 

възможностите си за участие пред-

вид пандемичната обстановка в 

страната поради разпространението 

на COVID-19. В организираните 

обучения са участвали 64 учители и 

директори. 

 

 

 

 

 

 

 

7.7. 

Национална програма „Информационни и кому-

никационни технологии (ИКТ) в системата на пре-

дучилищното и училищното образование“: 

- популяризиране на националната програма – ин-

формиране на училищата и детските градини 

В сроковете 

на национал-

ната прог-

рама 

% ин-

форми-

рани 

училища 

и детски 

градини, 

участ-

ващи в 

нацио-

налната 

прог-

рама 

100% 100 % 

информирани училища  

и детски градини 

Целите на Национална програма 

„Информационни и комуникаци-

онни технологии (ИКТ) в системата 

на предучилищното и училищното 

образование“ и възможностите за 

участие са популяризирани сред 

всички училища и детски градини в 

област Пазарджик. 

  

7.8. 

Национална програма „Успяваме заедно“ – мони-

торинг – модул 1, модул 2 и модул 3 - проследя-

ване на изпълнението на дейностите, изготвяне на 

отчет до МОН за изпълнението на програмата за 

област Пазарджик – в срок до 30.06.2021 г. 

В сроковете 

на национал-

ната прог-

рама 

% про-

верени 

детски 

градини, 

рабо-

тещи по 

нацио-

налната 

прог-

рама 

100% 100% 

проверени детски градини 

• В област Пазарджик по Нацио-

нална програма „Успяваме заедно”- 

2020 г. са класирани и одобрени за 

участие: 15 детски градини по Мо-

дул 1, 4 детски градини по Модул 2 

и 1 детска градина по Модул 3. През 

учебната 2020-2021 г. от регионал-

ната комисия е извършен монито-
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ринг на дейностите в двайсетте дет-

ски градини чрез текущи проверки 

на място, проверки на представени 

документи, разговори с директори и 

учители и анализ на проведени ан-

кети с родителите. 

• По Модул 1 са участвали 370 

деца, 34 педагогически специалисти 

и 472 родители. По Модул 2 са учас-

твали 760 деца, 55 педагогически 

специалисти и 280 родители. В про-

екти по Модул 3 (1 клъстер с общо 2 

детски градини) са участвали 92 

деца, 6 педагогически специалисти и 

92 родители. Общо за програмата: 

общ брой институции, участвали в 

програмата: 21; общ брой деца: 

1222; общ брой педагогически спе-

циалисти: 95; общ брой родители: 

844. 

• Общото изпълнение на дейнос-

тите е добро. Дейностите са осъщес-

твени  според заложения план и гра-

фик и съответстват на предоставе-

ната документация, изискванията и 

задълженията на бенефициента. 

Очакваните резултати са изцяло пос-

тигнати. Промени на графика са пра-

вени по обективни причини – поради 

преустановяване на дейността на 

детските градини, като противоепи-

демична мярка съгласно заповеди на 

министъра на здравеопазването. 
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• Обща стойност на одобрената и 

получена сума по националната 

програма: 45500 лв.  Общо изразход-

вани средства: 44401,19 лв. Неусво-

ени средства по програмата: 1098,81 

лв. 

7.9. Национална програма „Заедно за всяко дете“ – мо-

дул 1 и модул 2 - осъществяване на мониторинг и 

изготвяне на доклад за изпълнение на дейностите 

През учеб-

ната година 

Брой 

училища 

Съоб-

разно 

одобре-

ните 

проек-

тни 

предло-

жения 

 

3 училища 

По модул 1 „Подпомагане на еки-

пите за обхват“ на програмата учас-

тник е едно училище – ОУ „К. Чес-

тименски“, с. Пищигово, общ. Па-

зарджик с одобрена сума 430 лв., а 

по модул 2 „Добри практики за вза-

имодействие с родителите на инсти-

туциите от предучилищното и учи-

лищното образование“ – две учи-

лища – ПГИТ, Велинград (одобрена 

сума -2200 лева) и СУ „Св. Климент 

Охридски“, гр. Ракитово (одобрена 

сума 2500 лв.) 

  

7.10. Национална програма „Иновации в действие“ - 

осъществяване на мониторинг 

През учеб-

ната година 

Брой 

училища 

Съоб-

разно 

одобре-

ните 

проек-

тни 

предло-

жения 

 

8 училища 

• Община Велинград 

1.ОУ „Христо Ботев“, гр. Велинград 

– иновативно. Работят съвместно с:  

Об У „Св. Кл. Охридски“, с. Дебрен, 

обл. Благоевград – неиновативно; 

Частно средно училище „Дружба“, 

гр. Пловдив – иновативно; 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. 

Бачево, обл. Благоевград – неинова-

тивно. 

2.СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Велинград – иновативно. Работят 

съвместно със: СУ „Хр. Ботев“, гр. 
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Козлудуй – неиновативно; СУ „Ди-

митър Талев“, гр. Добрич – инова-

тивно; Профилирана гимназия „Хр. 

Ботев“, гр. Дупница – неиновативно. 

• Община Пазарджик 

1.ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик 

– иновативно; работят съвместно с: 

ОУ „Константин Костенечки“ , гр. 

Костенец – неиновативно; 97 СУ „ 

Братя Миладинови“, гр. София – 

иновативно; СУ „Максим Райко-

вич“, гр. Дряново – неиновативно. 

2.ПГ по строителство и архитектура, 

гр. Пазарджик – държавно, инова-

тивно; работят съвместно с: ПГ по 

дървообработване „Ив. Вазов“, гр. 

Велинград – неиновативно; Со-

фийска професионална гимназия „ 

Княгиня Евдокия“, гр. София – ино-

вативно; ПГ по селско стопанство 

„Г. М. Димитров“, гр. Дунавци, обл. 

Видин – неиновативно. 

3.ПГ по механоелектротехника, гр. 

Пазарджик – държавно, иновативно; 

работят съвместно с:ПГ по техника и 

технологии „ Атанас Димитров“, гр. 

Сливен - държавно, неиновативно; 

ПГ по механоелектротехника и елек-

троника, гр. Бургас – иновативно; 

Варненска морска гиманзия „Св. Ни-

колай Чудотворец“, гр. Варна – дър-

жавно, неиновативно. 
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4.ПГ по икономика и мениджмънт, 

гр. Пазарджик- държавно, инова-

тивно; работят съвместно с: ПГ по 

електротехника и строителство, гр. 

Търговище – държавно, неинова-

тивно;149 СУ „Иван Хаджийски“, 

гр. София – иновативно; Второ ОУ 

„Христо Смирненски“, гр. Сандан-

ски – неиновативно. 

• Община Панагюрище 

1.ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. 

Панагюрище – иновативно; работят 

съвместно с: ОУ „Хр. Ботев“, с. Зе-

лена морава, обл. Търговище – неи-

новативно; ОУ „Васил Априлов“, гр. 

Бургас – иновативно;ОУ „Никола 

Йонков Вапцаров“, с. Врани кон, 

обл. Търговище – неиновативно. 

• Община Стрелча 

1.СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. 

Стрелча – неиновативно; работят 

съвместно със: СУ „Любен Караве-

лов“, гр. Копривщица – иновативно; 

ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пе-

щера – иновативно; ОУ „Любен Ка-

равелов“, гр. Хасково – неинова-

тивно. 

     Извършен е мониторинг на 

всички 8 училища. През годината са 

наблюдавани прояви и дейности по 

изпълнение на програмата. Средст-

вата се усвояват законосъобразно и 

целесъобразно. 
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7.11. 

Дейности по НП „Ученически олимпиади и състе-

зания“, модул „Осигуряване на обучение на талан-

тливи ученици за участие в ученическите олимпи-

ади“ - оценяване на проектните предложения, ко-

ординиране, методическо подпомагане, монито-

ринг, отчитане 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой 

сформи-

рани 

групи 

10 17 групи 

След оценяване на десетте проектни 

предложения на училищата бенефи-

циенти по програмата в дейностите 

са включени 6 училища със 17 групи 

за обучение на талантливи ученици 

и подготовка за участие в ученичес-

ките олимпиади по 7 учебни пред-

мета в прогимназиален и гимнази-

ален етап и 1  група ученици за обу-

чение по група предмети – БЕЛ, ма-

тематика, човекът и обществото и 

човекът и природата, в начален етап. 

В хода на учебната година експер-

тите оказват методическо подпома-

гане на ръководителите на групите 

(особено в периода на обучение от 

разстояние в електронна среда). 

Осъществен е мониторинг по изпъл-

нение на дейностите.  Не са конста-

тирани нарушения. 

Обща стойност на одобрената сума 

за работа по модула  е  18200 лв., а 

изразходваната - 18192.89 лв. Неус-

воените от НУ„В. Левски“-Пазар-

джик 7,11 лв. са върнати. 

  

7.12. 

Национална програма „Предоставяне на съвре-

менни условия за работа на децата и учениците в 

центрове за подкрепа за личностно развитие”– 

2020 г. 

 

В сроковете 

на Нацио-

налната 

програма 

Брой 

ЦПЛР, 

утвър-

дени за 

участие 

в прог-

рамата 

3 3 ЦПЛР 

В националната програма се вклю-

чиха 3  ЦПЛР по Модул А) „Подк-

репа на децата и учениците за рабо-

тата в ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 

ал.4 ЗПУО – центрове за развитие на 

интересите, способностите, компе-

тентностите и изявата в областта на 
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науките, технологиите, изкуствата и 

спорта и астрономически обсервато-

рии и планетариуми“ – 1 бр. и обза-

веждане и оборудване на кабинет за 

работа - ЦПЛР – ОДК, гр. Пещера – 

направление изкуства; ЦПЛР, гр. 

Панагюрище- направление изкуства. 

8. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

8.1. 

Дейности по ОП „Наука и образование за интели-

гентен растеж“, проект BG05М2ОР001 – 2.012 - 

0001 „Образование за утрешния ден“ 

Септември 

2020 г. – 

септември 

2021 г. 

Брой 

училища 

и детски 

градини 

Съг-

ласно 

запо-

ведта 

на ми-

нис-

търа и 

заявле-

нията 

за учас-

тие 

 

31 училища 

41 са сформираните групи от общо 

31 училища в областта, които през 

настоящата година работят по дей-

ност 6. „Повишаване на дигиталната 

компетентност и умения на учени-

ците под формата на извънкласни 

дейности (клубове по интереси и до-

пълнителни занимания по ключови 

дигитални умения – базови и за нап-

реднали, включително и компю-

търно моделиране/ кодиране)“ и 

дейност 2. „Изграждане на модерна, 

защитена образователна среда в учи-

лищата и в детските градини, бази-

рана на съвременни съоръжения/ 

оборудване за онагледяване/ предс-

тавяне на учебния материал чрез 

ИКТ“. 

  

8.2 

Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“; Проект BG05М2ОР001-

0001 „Подкрепа за успех“ 

Септември 

2020 г. – 

септември 

2021 г. 

Брой 

училища 

и ЦПЛР 

Съг-

ласно 

запо-

ведта 

на ми-

нис-

търа и 

92 училища, 1 кариерен център 

Групите за допълнително обучение, 

работещи по дейност 3 и дейност 4, 

са 722 с 3 646 ученици, а групите за 

занимания по интереси – дейност 5, 

са 62 с 981 ученици. Идентифици-

рани са потребностите на учениците 
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заявле-

нията 

за учас-

тие 

 

от допълнително обучение приори-

тетно по български език и литера-

тура и по математика в начален, в 

прогимназиален и първи гимнази-

ален етап. Обученията се провеждат 

присъствено в хода на учебната го-

дина, в рамките на проектните сед-

мици, но и дистанционно в перио-

дите на ОРЕС. По дейност 6  общо 

576 ученици от V до VІІ клас полу-

чават обща подкрепа чрез кариерно 

ориентиране с цел подготовка за 

преход към следваща степен. 

В края на учебната година се отчита 

напредък, постигнат в различна сте-

пен от различните ученици. 

8.3. 

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно при-

общаване в системата на предучилищното образо-

вание“, финансиран от Оперативна програма „На-

ука и образование за интелигентен растеж“, съфи-

нансирана от Европейския съюз чрез Европейс-

ките структурни и инвестиционни фондове 

Септември 

2020 г. –  

август 

2021г. 

Брой 

детски 

градини 

и учи-

лища 

72 123 

В дейност 1 от проект АПСПО учас-

тват 32 детски градини със сформи-

рани 72 групи за допълнително обу-

чение по български език и 14 учи-

лища с подготвителни групи, със 

сформирани 23 групи. В дейност 2.3 

и 2.4. участват 21 детски градини и 1 

училище, в които е назначен допъл-

нителен педагогически и непедаго-

гически персонал. В дейност 2.1. – 

изплащане на таксите на децата, 

участват 55 детски градини. 

  

8.4. 

Проект BG 05M2OP001-2.010-0001 „Квалифика-

ция за професионално развитие на педагогичес-

ките специалисти“, финансиран от Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“, съфинансирана от Европейския съюз 

Септември 

2020 г. –  ав-

густ 2021 г. 

% ин-

форми-

рани об-

разова-

телни 

100% 100% 

По проект BG05M2OP001-2.010-

0001 „Квалификация за професио-

нално развитие на педагогическите 
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чрез Европейския социален фонд – организиране 

на регионално ниво участието на педагогическите 

специалисти от образователните институции в 

дейност 1 и дейност 2 на проекта. 

институ-

ции за 

дей-

ности 1 

и 2 от 

проекта 

специалисти“, финансиран от Опе-

ративна програма „Наука и образо-

вание за интелигентен растеж“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейс-

кия съюз чрез Европейските струк-

турни и инвестиционни фондове - 

Дейност 1, кампания 4, от РУО-Па-

зарджик и от 52 образователни инс-

титуции от област Пазарджик, които 

са самостоятелни възложители, са  

организирани краткосрочни обуче-

ния и са придобити квалификаци-

онни кредити от 1398 педагогически 

специалисти. По Дейност 2 „Подк-

репа на педагогическите специа-

листи за придобиване на ПКС“ за от-

четния период са подкрепени 580 пе-

дагогически специалисти, като са 

възстановени разходите им за при-

добита ПКС. 

8.5. 

Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за при-

общаващо образование“, Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014 - 2020 

Съгласно 

инструкци-

ите за работа 

по проекта 

Брой 

обр. ин-

ститу-

ции, 

участ-

ващи в 

проекта 

Съг-

ласно 

заповед 

на ми-

нис-

търа 

и заяв-

ленията 

за учас-

тие 

 

21 училища и детски градини 

21 образователни институции участ-

ват по дейност 5 „Осъществяване на 

дейности за личностно развитие на 

децата и учениците от институциите 

в системата на предучилищното и 

училищното образование, поддей-

ност 5.4. „Осигуряване на допълни-

телен персонал от педагогически 

специалисти“ е назначен един пси-

холог в една детска градина. Предс-

тои назначаването на още петима 

психолози и двама логопеди в шест 
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училища. По Дейност 4. „Закупу-

ване на оборудване за допълнителна 

подкрепа за личностно развитие, 

вкл. за специализирани кабинети и 

помещения“ са одобрени 17 образо-

вателни институции. Оборудването 

предстои да бъде закупено след 

одобрение от Екипа за организация 

и управление на проекта в МОН, 

съгласно одобрените средства. 

8.6. 

Дейности по ОП „Наука и образование за интели-

гентен растеж“ - Проект BG05M2OP001-2.014-

0001-C01 „Подкрепа за дуалната система за обу-

чение“ 

Септември 

2020 г. - сеп-

тември 

2021 г. 

Брой 

учи-

лища, 

вклю-

чени в 

проекта 

5 5 

От област Пазарджик в проекта са 

включени 5 професионални гимна-

зии, които реализират прием дуална 

система на обучение: ПГД „Ив. Ва-

зов“, гр. Велинград; ПГИТ „Ал. Кон-

стантинов“, гр. Велинград; ПГХХТ, 

гр. Пазарджик; ПГИТМТ, гр. Пана-

гюрище и ПГХВТ „Ат. Ченгелев“, 

гр. Пещера. В проекта участват 

общо 124 ученици от VIII клас, 129 

ученици от  IX клас и 91 ученици от  

X клас. Проектът има за цел да попу-

ляризира дуалната система на обуче-

ние и да подобри връзката между ра-

ботодателите и професионалните 

училища. До момента са проведени 

информационни кампании, пробни 

стажове, обучения на учителите и 

наставниците, закупено е работно 

облекло за учениците, оборудване и 

материали, учебни помагала. В ход 

са организирани срещи с родителите 

по региони във връзка с информиран 
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избор в ДПП по професии за учеб-

ната 2021-2022 г. Дейностите по 

проекта се регистрират и верифици-

рат от РУО и МОН в създадената 

електронна платформа на проекта 

dual.mon.bg.  

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

9.1. Провеждане на работни съвещания с директорите 

на образователните институции и учителите във 

връзка с планирането и организацията на учебната 

година 

Септември, 

октомври 

2020 г. 

Брой 

прове-

дени съ-

вещания 

7 7 съвещания 

Във връзка с планирането и органи-

зацията на учебната година са прове-

дени 7 съвещания с учители и 1 съ-

вещание с директори на образова-

телни институции. 

  

9.2. Организиране на конкурси за директори на общин-

ски училища 

Септември 

2020 г. – 

септември 

2021 г. 

Брой 

училища 

с обявен 

конкурс 

Съг-

ласно 

заповед 

на ми-

нис-

търа и 

заповед 

на на-

чал-

ника на 

РУО 

През изминалата учебна година не са 

провеждани конкурси за директори 

на общински училища. 

  

9.3. Поддържане на електронен регистър за обявените 

от образователните институции свободни работни 

места в сайта на РУО 

Септември 

2020 г. – 

септември 

2021 г. 

Брой  1 1 регистър 

Електронният регистър за обявените 

от образователните институции сво-

бодни работни места се поддържа 

целогодишно, което улеснява дос-

тъпа на потребителите до актуална 

информация. 
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9.4. Организиране на дейности от комисия във връзка 

с определяне на резултатите от труда на дирек-

тори, съгласно Наредба № 4/20.04.2017 г. на МОН 

за заплащане на труда 

Септември 

2020 г.  

% Съг-

ласно 

норма-

тивните 

изисква-

ния  

100% 100% 

Определената със заповед на начал-

ника на РУО комисия е извършила 

дейността си в сроковете и съгласно 

изискванията на нормативната 

уредба. 

Старши експерт по предучилищно 

образование е участвал в комисиите, 

определени със заповеди на кмето-

вете на общини, за оценка на постиг-

натите резултати от труда на дирек-

торите на общински детски градини. 

  

9.5. Организиране на дейността на комисия във връзка 

с определяне на еднократна парична награда на 

директори съгласно Правилата за определяне на 

работните заплати на директорите, утвърдени със 

заповед на министъра на образованието и науката 

Декември 

2020 г. – 

юни 2021 г. 

% Съг-

ласно 

норма-

тивните 

изисква-

ния 

100% 100% 

Определената със заповед на начал-

ника на РУО комисия е извършила 

дейността си в сроковете и съгласно 

изискванията на нормативната 

уредба и Правилата за определяне на 

работните заплати на директорите, 

утвърдени със заповед на министъра 

на образованието и науката. 

  

9.6. Изготвяне на предложения за удостояване с наг-

ради и отличия на педагогически специалисти 

„Константин Величков“, „Неофит Рилски“, „Иван 

Рилски“, други награди на РУО - Пазарджик 

Септември 

2020 г. –  

август 

2021г. 

Брой 

предло-

жения 

Съг-

ласно 

регла-

мента 

 

11 наградени 

Определените със заповед на начал-

ника на РУО комисии са извършили 

дейността си в сроковете и съгласно 

изискванията на нормативната 

уредба. Двете допълнителни наг-

ради са за предложенията на синди-

катите. 

• Почетна грамота „Неофит Рилски“ 

– удостоени са 8 учители; 

• Награда „Константин Величков“ – 

номинирани са 3 учители; 
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• Награда „Иван Рилски“ – няма но-

минирани. 

9.7. Дейност на комисията по признаване на завър-

шени етапи на училищно обучение или степени на 

образование и професионална квалификация по 

документи, издадени от училища на чужди дър-

жави, съгласно заповед на министъра на образова-

нието и науката 

Септември 

2020 г. – 

септември 

2021 г. 

Брой ле-

гализи-

рани до-

кументи 

В зави-

симост 

от пос-

тъпи-

лите за-

явле-

ния 

111 заявления 

През изминалата учебна година ко-

мисията по признаване на завър-

шени етапи на училищно обучение 

или степени на образование и профе-

сионална квалификация по доку-

менти, издадени от училища на 

чужди държави, съгласно заповед на 

министъра на образованието и нау-

ката е легализирала 111 броя доку-

менти в периода септември 2020 г. - 

август 2021 г. 

  

9.8. Организация и провеждане на дейности за оценя-

ване на пригодността на учебници и учебни пома-

гала 

Септември 

2020 г. – 

септември 

2021 г. 

Брой 

кампа-

нии 

В зави-

симост 

от стар-

тирали 

проце-

дури в 

МОН 

3 кампании 

• март 2021 г. - оценяване на при-

годността за прилагане в училище 

на проектите на учебници за ХII клас по 

учебни предмети от общообразова-

телна подготовка (36 училища); 

• юни 2021 г. - оценяване на при-

годността за прилагане в училище 

на проектите на учебници за ХII 

клас по задължителни модули по 

учебни предмети от профилираната 

подготовка, на проекти на учебници 

за VI и VII клас по учебния предмет 

религия (християнство-правосла-

вие), на проекти на учебници от VI 

до XII клас по учебния предмет ре-

лигия (ислям), на проект на учебник 

за IV клас по учебния предмет рели-

гия (благонравие) и на проект на 
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учебник за IX клас по учебния пред-

мет здравословни и безопасни усло-

вия на труд) - 57 училища; 

• юли 2021 г. - оценяване за при-

годността за прилагане в училище 

на проектите на учебници за XI и XII 

клас по учебните предмети биоло-

гия и здравно образование, предпри-

емачество, чужд език - 20 училища. 

  

9.9. Методическа подкрепа на педагогическите специ-

алисти в образователните институции в област Па-

зарджик чрез организиране и провеждане на ра-

ботни срещи, инструктивни съвещания, семинари, 

популяризиране на положителни практики и др. в 

изпълнение на ДОС 

Октомври 

2020 г. – 

юли 2021 г. 

%  ст. 

екс-

перти, 

оказали 

методи-

ческа 

подк-

репа 

100% 100%  

Методическа подкрепа на педагоги-

ческите специалисти в образовател-

ните институции в област Пазар-

джик чрез организиране и провеж-

дане на работни срещи, инструк-

тивни съвещания, семинари, популя-

ризиране на положителни практики 

и др. За учебната 2020-2021 г. от ек-

спертите в РУО - Пазарджик са орга-

низирани и проведени 47 форми на 

методическа подкрепа, в които учас-

тие са взели 1512 педагогически спе-

циалисти. 

  

9.10. Дейност на регионалната комисия по чл. 112 от 

ЗПУО във връзка с насочване на ученици в задъл-

жителна училищна възраст в самостоятелна форма 

на обучение. 

През учеб-

ната година 

Брой на-

сочени 

ученици 

В зави-

симост 

от по-

даде-

ните 

док-

лади от 

дирек-

торите 

6 ученици 

За учебната 2020-2021г. комисията е 

провела четири редовни заседания, 

като е насочила в СФО 6 ученици в 

задължителна училищна възраст в 

СУ „М. Драгинов“, с. Драгиново (1 –

VI кл.), ОУ „В. Левски“, с. Велич-

ково (1– VI кл; 1 – VII кл.), ПГФР, гр. 

Пазарджик (1 – VIII кл.) и ПГХХТ, 
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гр. Пазарджик (2 – VIII кл.). Просле-

дени са резултатите от обучението 

им в края на първия учебен срок и в 

края на годината чрез извършване на 

проверки на място. 

10. 
Дейности за преодоляване на образователните дефицити и стимулиране на изявите на учениците и други дейности свързани с  

приобщаващото образование 

10.1. 

Участие в комисията за разработване и прилагане 

на областната стратегия за личностно развитие. 

Съгласно из-

готвен гра-

фик 

Брой 

страте-

гии 

1 0 До мо-

мента, 

съгласно 

графика 

на Об-

ластна 

адми-

нистра-

ция, не 

са про-

веждани 

съвеща-

ния на 

област-

ната ко-

мисия. 

 

10.2. 

Дейности във връзка с работата на Регионалния 

екип за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците по чл. 190 на ЗПУО към РЦПППО -

Пазарджик 

През учеб-

ната година 

Брой по-

дадени 

заявле-

ния 

Съоб-

разно 

възник-

налите 

необхо-

ди-

мости 

420 заявления 

Проведени са работни срещи, засе-

дания на екипа и са изготвени стано-

вища за предоставяне на допълни-

телна подкрепа на деца и ученици 

със СОП въз основа на направени 

оценки и преоценки; издадени ста-

новища за насочване за продължа-

ване на обучението след завършен 

VII и X клас на ученици със СОП, 

които се оценяват по чл.120, ал.7 от 
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ЗПУО, както и издадени становища 

за отлагане от задължително обуче-

ние в I клас. 

10.3. 

Осигуряване на възможности за изява и разгръ-

щане на творческите способности на децата и уче-

ниците 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 

През учеб-

ната година 

Брой 

сформи-

рани 

групи по 

инте-

реси в 

ЦПЛР 

Съоб-

разно 

броя на 

сфор-

мира-

ните 

групи 

147 групи 

За изпълнението на дейността в 

плана са формирани 147 групи с 

включени 2474 деца и ученици.  

 

10.4. 

Изпълнение на индивидуалните учебни планове в 

училищата съгласно чл. 95, ал. 2 на ЗПУО - про-

верка по документи на всички индивидуални 

учебни планове.   

Октомври 

2020 г. - юли 

2021 г. 

Брой 

ученици 

на ИУП 

Съоб-

разно 

разра-

боте-

ните 

ИУП 

58 ИУП 

В 19 училища по индивидуални 

учебни планове се обучават 58 уче-

ници. От получените констативни 

протоколи, въз основа на вписани 

номера на констативни протоколи, е 

видно, че директорите са упражнили 

контрол на присъствието на учени-

ците в учебни часове съгласно ут-

върдения от тях календарен график 

или седмично разписание. 

 

 

10.5. 

Обобщаване на информацията относно състояни-

ето на общата и допълнителна подкрепа за личнос-

тно развитие в училищата и детските градини. 

Юли 2021 г. Брой из-

готвени 

доклади 

1 1 доклад 

Изготвен е доклад-анализ за провеж-

дането на политиката за приобща-

ващо образование на територията на 

област Пазарджик.   

 

 

 

 

 

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

трансформация  

11.1 

Популяризиране на добри практики за прилагане 

на компетентностния подход в обучението на уче-

ниците и използване на дигиталните технологии, 

Октомври 

2020 г. –  

юни 2021 г. 

Брой  

събития 

2 13 събития 

Популяризирани са 13 добри прак-

тики по учебни предмети в различни 
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нови методи на преподаване, интегриране на 

учебно съдържание 

етапи и класове с цел усъвършенст-

ване на педагогическите компетент-

ности на учителите по прилагане на 

компетентностния подход, използ-

ване на иновативни методи в препо-

даването и дигитални технологии в 

урока при интегриране на учебното 

съдържание по предметите.  

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

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

12.1 

Организиране и координиране на провеждането на 

регионални квалификационни дейности за учите-

лите, директорите и други  педагогически специа-

листи по НП „Квалификация“. 

Октомври 

2020 г. –  

август 

2021г. 

Брой 

участ-

ници 

60 60 участници 

Проведено е обучение на 60 учители 

по НП „Квалификация“-2020 г. на 

тема „Компетентностен подход и 

иновации в образованието“. 

 

  

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

13.1. Дейности, свързани с облекчаване на документоо-

борота между РУО и образователните институции 

в областта 

През учеб-

ната година 

% ин-

форми-

рани ин-

ститу-

ции 

100% 100% 

Образователните институции в об-

ласт Пазарджик са информирани 

своевременно по всички теми и за 

всички дейности, както планирани, 

така и допълнителни, в т. ч. и в пери-

ода на извънредните обстоятелства. 

Чрез информационната система 

Eventis, която се въведе изцяло през 

настоящата учебна година значи-

телно облекчи и улесни документоо-

борота между РУО и всички образо-

вателни институции. 

 

 

  



47 
 

14. Оптимизиране и развитие на мрежата от образователни институции 

14.1. Провеждане на работни срещи с отговорните за 

образованието експерти от общинските админист-

рации. 

Януари 

2021г. 

Брой 

срещи 

1 1 среща 

Срещата е проведена през месец сеп-

тември 2020 г. с участието на предс-

тавители на всички общински адми-

нистрации, началниците на отдели и 

началника на РУО. Разгледани са ак-

туалните аспекти в общинските об-

разователни политики, включително 

и прибирането и задържането на 

учениците в училище.  В хода на раз-

говорите е обсъден и въпросът за оп-

тимизиране на училищната мрежа. 

Представителите на общините са из-

разили и аргументирали становище, 

че не се налага промяна в нея. 

  

14.2. Изготвяне на становища относно откриване, зак-

риване и преобразуване на образователни инсти-

туции 

През учеб-

ната година 

Брой об-

разова-

телни 

институ-

ции 

Съоб-

разно 

постъ-

пилите 

предло-

жения 

1 училище 

Извършена е проверка и е издадено 

становище относно преобразуването 

на ОУ „Отец Паисий“, с. Попинци, 

община Панагюрище от основно в 

обединено. Със Заповед на минис-

търа на образованието и науката 

училището придобива статут на обе-

динено от учебната 2021-2022 г. 

  

14.3. 

Контрол и методическо подпомагане по изпълне-

ние на критериите за включване в Списъка на сре-

дищните детски градини и училища и Списъка на 

защитените детски градини и защитените училища 

(съгласно изисквания и формати на МОН). Изгот-

вяне на становища за предложените средищни и 

защитени училища и средищни и защитени детски 

градини съгласно чл. 3, ал. 2, т. 22 на ПУФРУО. 

Юли –  

септември 

2021 г. 

% про-

верени 

училища 

и детски 

градини, 

за които 

има ре-

шения и 

100% 100% 

Извършен е контрол съгласно чл. 3, 

ал. 2, т. 22 на ПУФРУО по изпълне-

нието на критериите за включване в 

Списъка на средищните детски гра-

дини и училища и в Списъка на за-

щитените детски градини и защите-

ните училища за учебната 2020-

2021г. Изготвени са становища за 30 
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предло-

жения 

от Об-

щинс-

ките съ-

вети 

средищни детски градини и учи-

лища и за 16 защитени детски гра-

дини и училища от област Пазар-

джик. 

 

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

15.1 

Организиране и провеждане на работна среща с 

директори на обединени и средни училища от об-

ластта във връзка с ДПП и ДДПП 2021/2022 г. 

Декември 

2020 г. 

 

Брой 

срещи 

1 1 среща 

С цел изготвяне на балансирано 

предложение от РУО – Пазарджик за 

ДПП и ДДПП 2021-2022 г. е прове-

дена  работна среща с директорите 

на обединени и средни училища от 

областта, на която е предоставена 

статистическа справка за броя завър-

шващи ученици в VII и X клас по об-

щини, с  потребностите от кадри на 

пазара на труда  в региона, както и с 

целевите стойности от МОН от-

носно броя на профилирани и про-

фесионални паралелки за 2021-

2022г.  

 

 

15.2. Изпълнение на изискванията и процедурите по 

Раздел ІІ (чл.48-чл.53) от Наредбата за организа-

ция на дейностите в училищното образование 

Съгласно 

определе-

ните в на-

редбата сро-

кове 

Доклад 1 1 доклад 

Изискванията и процедурите от нор-

мативната уредба в системата на 

предучилищното и училищното об-

разование са изпълнени, за което е 

изготвен доклад от председателя на 

комисията. 

  

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

16.1. Създаване на оптимална организация за провеж-

дане на НВО и ДЗИ – работно съвещание с дирек-

торите на училищата, сформиране на комисии, 

провеждане на инструктажи  

Февруари –

септември 

2021 г. 

Брой съ-

вещания 

2 3 съвещания 

Дейностите за създаване на органи-

зация по провеждането на НВО и 

ДЗИ през учебната 2020-2021 година 
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са осъществени съгласно указанията 

и определените срокове. Сформира-

ните комисии са изпълнили задъл-

женията си съгласно утвърдените 

График на дейностите и  Правила за 

информационна сигурност. През ме-

сеците май и юни 2021 г. са прове-

дени 3 работни съвещания: за ДЗИ, 

за НВО в IV клас и за НВО в  VII и в 

X клас. 

16.2. Организиране, координиране и провеждане на 

НВО за учениците в IV клас.  

Април – май 

2021 г. 

% учи-

лища, 

които 

участват 

в оценя-

ването 

100 % 100% 

От РУО и директорите на училища е 

създадена оптимална организация за 

нормално провеждане на НВО за 

учениците в IV клас. 

  

16.3. Анализ на дейностите и постигнати резултати Юни 2021 г. Брой 

анализи 

1 1 анализ 

Изготвен е доклад-анализ на резул-

татите от проведеното НВО в IV 

клас  по български език и литература 

и по математика за учебната 2020-

2021 г. в 84 училища с 1950 ученици 

по БЕЛ и 1943 ученици по матема-

тика. 

  

16.4. Организиране и координиране на дейностите по 

провеждане на НВО - седми клас 

Март – юни 

2021 г. 

% учи-

лища, 

които 

участват 

в оценя-

ването 

100 % 100% 

• Създадена е регионална комисия 

за организиране и провеждане на  

националното външно оценяване на 

учениците от VII клас. Спазени са 

всички срокове съгласно Наредба 

№10 за организация на дейностите в 

училищното образование, Прави-

лата за информационна сигурност и 

получените указания от МОН. 
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• Създадени са регионални коми-

сии за проверка и оценяване на из-

питните работи по БЕЛ и матема-

тика в VІІ клас при спазване на изис-

кванията от Наредба №11 от 

01.09.2016г., ПИС и определената от 

МОН квота; проверката и оценява-

нето са осъществени изцяло в опре-

делените оценителски центрове в 

указаните срокове. 

16.5. Анализ на дейностите и постигнати резултати Юли 2021 г. Брой 

анализи 

3 3 анализа 

Председателят на РКОПНВО е обоб-

щил изпълнението на дейностите по 

организация и провеждане на  НВО 

в VII клас. Въз основа на статисти-

ческите данни за училищата в област 

Пазарджик и в страната, предоста-

вени от старши експерт по анализ на 

информацията, са изготвени анализи 

на постигнатите резултати на НВО 

по БЕЛ и математика в VІІ клас, като 

са очертани трайните и съответно 

новите тенденции за региона, изве-

дени са основните изводи. 

Всички ученици, явили се на изпита 

по желание – чужд език, са показали 

много добри резултати и са поло-

жили успешно Ниво А2 от ОЕЕР, на 

което е  проведен изпитът. 

  

16.6. Организиране и координиране на дейностите по 

провеждане на НВО по БЕЛ, математика, диги-

тални компетентности за учениците в Х клас 

Март – юни 

2021 г. 

% учи-

лища, 

които 

участват 

100 % 100% 

Създадена е регионална комисия за 

проверка и оценяване на изпитните 

работи по БЕЛ в Х клас при спазване 

на изискванията от Наредба 
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в оценя-

ването 

11/01.09.2016г., ПИС и определената 

от МОН квота; проверката и оценя-

ването са осъществени по-рано от 

указаните срокове, като част от оце-

нителите (11) са работили в оцени-

телския център, а друга (5) - в домо-

вете си. Проверени и оценени в елек-

тронната платформа са 5576 пис-

мени работи по БЕЛ. 

КПОИР по математика се състои от 

1 председател, 1 зам. - председател и 

10 оценители съгласно квотата, пре-

доставена ни от МОН. Всички чле-

нове на КПО по математика са из-

пълнили задълженията си в срок и 

съгласно изискванията на Правилата 

за информационна сигурност. Про-

верени и оценени в електронната 

платформа за оценяване са общо 

5095 писмени работи. 

КПОИР от НВОИТДК се състои от 1 

председател, 1 зам.-председател и 4 

оценители. Проверени в електронна 

среда са общо 198 писмени работи, 

включително практически задачи на 

десетокласниците от 11 средни учи-

лища от областта, които участват в 

оценяването. 

Изпитът по чужд език НВО в Х клас 

е проведен в 14 училища с 58 уче-

ници по английски език и 1 ученик 

по немски език в ПГИМ-Пазарджик. 

Всички явили се ученици са се пред-

ставили много добре и са получили 
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необходимия брой точки за призна-

ване на Ниво В1 и В1.1. от ОЕЕР, на 

което е бил положен  успешно изпи-

тът. 

16.7. Анализ на дейностите и постигнати резултати Юли 2021 г. Брой 

анализи 

3 3 анализа 

Въз основа на статистическите 

данни за област Пазарджик и за стра-

ната, предоставени от старши екс-

перт по анализ на информацията, е 

изготвен анализ на постигнатите ре-

зултати на НВО в Х клас по съответ-

ните учебни предмети, като са изве-

дени очерталите се тенденции за ре-

гиона предвид факта, че това оценя-

ване се провежда за първи път. 

  

16.8. Организиране, координиране и провеждане на 

ДЗИ и ДИ за СПК 

Януари –  

септември 

2021 г. 

Брой 

учи-

лища, 

които 

участват 

в ДЗИ 

100% 100% 

ДЗИ - 35 училища; ДКИ – 23 (15 ПГ, 

ПМГ, 4 СУ) 

Създадена е оптимална организация 

за провеждането на ДЗИ и ДИ за 

СПК, съобразена с епидемичната об-

становка в страната чрез използване 

на дистанционни форми за комуни-

кация и изпълнение на дейностите в 

изпитните кампании. 

  

16.9. Анализ на постигнати резултати Септември 

2021 г. 

Брой 

анализи 

1 2 анализа 

На регионално равнище са изгот-

вени два анализа на резултатите от 

ДЗИ по БЕЛ и от ІІДЗИ по всеки от 

предметите, по които има явили се 

зрелостници, както и на резултатите 

от ДИ за СПК. Отчетени са факто-
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рите на средата, регионалните осо-

бености, социалния статус на се-

мействата на учениците, липсата на 

условия за реално обучение в елект-

ронна среда на немалка част от уче-

ниците. Предложени са конкретни 

подкрепящи политики по отношение 

на установените проблеми. 

16.10. 

Провеждане на дейности по организацията и про-

веждането на НВО и ДЗИ на ученици със специ-

ални образователни потребности  

Април –  

септември 

2021 г. 

Брой 

ученици 

със СОП 

100% 100% 

Осигурена е подкрепяща среда и са 

предоставени необходимите ра-

зумни улеснения при провеждането 

на: 

• 28 ученици, явили се на НВО след 

завършен IV клас;  

• 20 ученици, явили се на НВО след 

завършен VII клас;  

• 6 ученици, явили се на НВО след 

завършен Х клас; 

• 10 зрелостници, явили се на ДЗИ 

след завършен XII клас. 

 

 

16.11. 

Организиране и реализиране на дейностите на 

Комисията за насочване на ученици с хронични 

заболявания, с физически и сензорни увреждания, 

със специални образователни потребности по 

чл.120, ал.7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени 

от родителска грижа и от центрове за настаняване 

от семеен тип и ученици, настанени в приемни се-

мейства 

Съгласно 

сроковете по 

наредба и за-

повед на ми-

нистъра 

Брой 

ученици 

100% 100% (87 ученици) 

• Насочени са 6 ученици с хро-

нични заболявания, с физически и 

сензорни увреждания, от домове за 

деца, лишени от родителска грижа и 

от центрове за настаняване от се-

меен тип;  

• Насочване на ученици със специ-

ални образователни потребности по 

чл.120, ал.7 от ЗПУО след издадени 

становища от РЦПППО - Пазар-

джик: 34  ученици са насочени за 

продължаване на обучението си в 
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VІІІ клас; 15 ученици са насочени за 

продължаване на обучението си в XI 

клас; 32 ученици са насочени за обу-

чение в изнесени паралелки към 

ЦСОП в градовете Велинград и Па-

зарджик. 

16.12. Финансово осигуряване и счетоводно обслужване 

на ДЗИ и НВО 

Април –  

септември 

2021 г. 

% осигу-

реност 

100% 100% 

Всички дейности по финансовото 

осигуряване и счетоводното обслуж-

ване на изпитните кампании – НВО 

и ДЗИ, са осъществени. 

  

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

на МОН 

17.1. 

Организиране и провеждане на национални етапи 

на дейностите от Националния календар за изяви 

по интереси на децата и учениците за учебната 

2020/2021 г. 

 

 

Октомври 

2020 г. – 

юли 2021 г 

брой до-

макинс-

тва на 

нацио-

нални 

мероп-

риятия 

2 2 домакинства 

На територията на област Пазар-

джик има осъществени 2 домакинс-

тва на национални мероприятия. 

  

17.2 

Своевременно информиране за дейности по Наци-

оналния календар за изяви по интереси на децата 

и учениците и Националния спортен календар на 

МОН. 

През учеб-

ната година 

% обра-

зова-

телни 

институ-

ции 

100% 100% 

Периодично от РУО е осъществя-

вана организационно–координи-

раща дейност, свързана с информи-

ране на директорите на училищата 

относно условията за участие в пред-

ложените инициативи (регламент, 

дата, място, час на провеждане), 

както и консултиране и оказване на 

съдействие при необходимост. 

От 78 изяви в Националния календар 

училищата от област Пазарджик са 

участвали в над 50 изяви, като са по-

лучени многобройни награди: в 
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Международен екологичен форум 

„Сребърна”; Международен детски 

фестивал „Млади таланти”; Седмица 

на мобилността и Ден без автомо-

били; Международен конкурс за дет-

ска рисунка „С очите си видях бе-

дата”; Национален конкурс „Родо-

любие”; Ученическа философска 

конференция „Човек – свят“; Ден на 

Земята; Национална историческа 

конференция „Личности и събития, 

повлияли на човешката история“; 

Национален конкурс по гражданско 

образование „Хората – еднакви и 

различни”; Национална викторина 

по безопасност на движението „Да 

запазим децата на пътя”; Нацио-

нални състезания по авиомоделизъм 

и ракетомоделизъм; Национална 

конференция по гражданско образо-

вание „Семейство – училище – об-

щество“; Народните будители и Аз“; 

Зелена седмица; 

Републикански състезания на мла-

дежките противопожарни отряди 

(МПО) „Млад огнеборец”; Национа-

лен ученически конкурс „Куба – да-

лечна и близка”; Национална из-

ложба-конкурс за детска рисунка 

„Детство мое – реално и вълшебно”; 

Национален конкурс за детска ри-

сунка „Рицарят в мен”; Национален 

конкурс на малките философи „Мал-

кият принц“ и други. 
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17.3. 

Организиране и провеждане на ученически олим-

пиади: 

-подготовка на тестови материали за общинските 

кръгове; 

-провеждане на областните кръгове; 

-организиране участието в национални кръгове. 

Съобразно 

графиците 

на МОН 

%  про-

ведени 

олимпи-

ади – 

общин-

ски кръг 

100% 100% 

Организирани и проведени са общин-

ски и областни кръгове съгласно рег-

ламентите на олимпиадите. 

• На областен кръг са се явили: на 

интердисциплинарна олимпиада 

„Знам и мога“ – 153 ученици, по БЕЛ 

– 208 ученици, двама от ХІ клас и 

един в ХІІ клас са участници и в на-

ционален кръг; английски език – 110 

ученици; френски език -11 ученици; 

немски език – 41 ученици; руски език 

– 5 ученици; ; математика – 123 уче-

ници; информационни технологии – 

21 ученици/12 проекта; национално 

математическо състезание „Евро-

пейско кенгуру“ – 864; по биология, 

здравно образование, физика и астро-

номия, химия и опазване на околната 

среда – 200 ученици; география и ико-

номика, история и цивилизации,  фи-

лософски цикъл, гражданско образо-

вание – 204 ученици; на „Ключът на 

музиката“ – 19 ученици, състезание 

по изобразително изкуство „Лабора-

тория на изкуствата“ – 23 ученици, по 

БДП – 8 ученици; 

• 12 ученици са участвали в нацио-

нални кръгове на олимпиадите по съ-

ответните учебни предмети, лауреа-

тите са двама – 1 от националния кръг 

на олимпиадата по немски език (ЕГ 

„Б. Брехт“ – Пазарджик) и 1 от наци-
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оналния кръг на олимпиадата по ин-

формационни технологии (ПМГ „К. 

Величков“ – Пазарджик). На нацио-

налните кръгове на музикално състе-

зание „Ключът на музиката“ – 17, а на 

„Лаборатория на изкуствата“ – 9 уче-

ници. 

17.4. 

Организиране и провеждане на етапите от Учени-

ческите игри 2020/2021 г. 

Октомври 

2020 – юли 

2021 г. 

Брой 

прове-

дени 

състеза-

ния 

10 10 

В периода март-май 2021 г. е прове-

ден първият кръг от Ученическите 

игри в спортовете: баскетбол, волей-

бол, хандбал, футбол; лека атлетика, 

тенис на маса, бадминтон.  

В спортните състезания са участвали: 

• Момичета 5 – 7 клас: 35 отбора: 

254 състезатели; 25 срещи; 

• Момчета 5-7 клас : 78 отбора, 649 

състезатели; 39 срещи; 

• Девойки 8-10 клас – 21 отбора, 136 

състезатели, 20 срещи; 

• Юноши 8-10 клас – 40 отбора; 336 

състезатели; 35 срещи; 

• Девойки 11 - 12 клас – 8 отбора, 64 

състезатели; 5 срещи; 

• Юноши 11-12 клас –18 отбора – 

214 състезатели, 12 срещи. 

Общо участници през 2020-2021 г. са  

200 училищни  отбора и 1653 състеза-

тели. 136 са срещите в първия етап от 

Ученическите игри. 

Спортните състезания са проведени 

при добра организация от РУО,  Спор-

тно училище - Пазарджик, съвместно 
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с Ученически спортен клуб - Пазар-

джик, треньори на спортни клубове, 

учители по физическо възпитание и 

спорт. 

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

18.1 Тематични проверки 

18.1.1 

„Интердисциплинарен подход в обучението в на-

чален етап за формиране ключови компетент-

ности на учениците“ в: 

1. НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово; 

2. НУ „Васил Друмев“, гр. Пазарджик; 

3. ОУ „Христо Ботев“, с. Калугерово; 

4. СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово. 

Януари –  

април 2021г. 

 

 

Брой 

училища 

 

 

4 4 училища 

Проверката е извършена в посочените 

училища. При наблюдаваните уроци е 

установено, че началните учители ра-

ботят целенасочено и ефективно за 

формиране на ключови компетент-

ности чрез използването на между-

предметни връзки. В хода на осъщес-

твявания контрол е оказана и методи-

ческа подкрепа на учителите по при-

лагането на иновативни методи и под-

ходи. 

 

 

18.1.2. 

„Урочната работа на учителите по български език 

и литература за постигане на очакваните резул-

тати, заложени в учебните програми“ 

1. ОУ „Христо Ботев“, с. Братаница; 

2. ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово; 

3. ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик; 

4. ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Алеко Конс-

тантиново; 

5. СУ „Христо Смирненски“, гр. Септември. 

Ноември 

2020 г. – 

април 2021г. 

Брой 

училища 

5 5 училища 

Проверката е извършена в планира-

ните 5 училища, като е осъществен 

контрол върху урочната работа на 

учителите по български език и лите-

ратура по отношение на целеполага-

нето, планирането и реализирането на 

урочните дейности и конкретните за-

дачи, методите на преподаване, конт-

ролно-оценъчната дейност за пости-

гане на очакваните резултати, зало-

жени в учебните програми. Наблюде-

нието на урочната работа на учите-

лите в учебни часове в различни кла-

сове е осъществено изцяло при при-

съствено обучение и показва добро 
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планиране, съответстващо на очаква-

ните резултати; подходящ подбор на 

основен метод на преподаване, но и 

еднообразие по отношение на другите 

използвани методи; учебни задачи от 

различен вид и степен на трудност. 

Положителна страна в урочната ра-

бота е умението на  учителите да зада-

ват достъпни и разбираеми въпроси, 

да изслушват внимателно учениците 

и да ги насърчават в изявите им. 

В аспектите, по които са установени 

трудности и дефицити, на учителите и 

директорите е оказана методическа 

подкрепа. 

18.1.3. 

„Урочната работа на учителя по математика и ин-

формационни технологии – планиране, предвари-

телна подготовка, преподаване, за постигане на 

очакваните резултати, заложени в учебната прог-

рама по предметите“: 

1. ОУ „Н. Вапцаров“, с. Варвара, общ. Септември; 

2. ОУ „Христо Ботев“, гр. Пазарджик; 

3. ОУ „Св. Недельо Иванов“, с. Поибрене, общ. 

Панагюрище; 

4. ОУ „Васил Левски“, с. Звъничево, общ. Пазар-

джик;  

5. СУ „Христо Смирненски, гр. Септември; 

6. ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пещера. 

Октомври 

2020 г. – май 

2021 г. 

Брой 

прове-

рени 

училища 

6 6 училища 

Проверката е осъществена в срок. Не 

са констатирани несъответствия. 

Урочната работа на проверените учи-

тели по математика и ИТ за учебната 

2020-2021 година е планирана съг-

ласно изискванията. Предварителната 

подготовка за наблюдаваната урочна 

работа в учебните часове е ориенти-

рана към постигане на очакваните ре-

зултати, определени в учебните прог-

рами за съответния клас и модул от 

предметите. В хода на проверката е 

оказана методическа подкрепа на пе-

дагогическите специалисти относно 

използване на интерактивни методи, 

чрез които да се повлияе положително 

на мотивацията за учене и да се 

улесни възприемането на учебната 
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информация; идеи за изработване на 

дидактически материали за онагледя-

ване (в т. ч. съвместно с учениците), 

на работни листове с диференцирани 

учебни задачи. 

18.1.4 

„Дейности в класната стая и извън училище за пос-

тигане на очакваните резултати от новите учебни 

програми по обществени науки в Х и ХI клас“ 

 

1.ПГИТ „Алеко Константинов“, гр. Велинград; 

2.ПГХХТ, гр. Пазарджик;  

3.ПГИТМ, гр. Панагюрище;  

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

5.ПГФР, гр. Пазарджик; 

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

7.ПМГ „К. Величков“, гр. Пазарджик. 

Март  –  юни 

2021 г. 

Брой 

прове-

рени 

училища 

7 7 училища 

Тематичната проверка е извършена в 

планираните 7 училища, като основ-

ният фокус са постигнатите резултати 

от новите учебни програми по общес-

твени науки в Х и ХI клас. 

В резултат на извършените дейности - 

проверка и анализ на документация, 

информация за провеждането на при-

съствено и дистанционно обучение, 

както и на проведените наблюдения 

на уроци и разговори се констатира, 

че ОВП в повечето училища отговаря 

на предварително зададените крите-

рии и учителите познават стандартите 

за учебно съдържание и учебните 

програми в гимназиален етап. Поло-

жителни страни в тяхната работа са 

правилното планиране и използването 

на разнообразни дейности в класната 

стая и извън училище за постигане на 

очакваните резултати. В хода на про-

верката са изведени определени дефи-

цити относно формирането на някои 

ключови компетентности за конк-

ретни дейности извън училище и на 

отделните училища е оказана методи-

ческа подкрепа. 
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18.1.5. 

„Контрол на дейността на директора и на екипите 

за подкрепа за личностно развитие при изготвя-

нето на изискуемата задължителна документация 

и изпълнението на  изготвените планове за подк-

репа на ученици със специални образователни пот-

ребности“ 

1. СУ ,, Христо Смирненски“, гр. Септември; 

2. ОУ "Проф. Марин Дринов", гр. Панагюрище;  

3. ДГ "Върбица", гр. Пазарджик, с филиал в с. Ми-

рянци; 

4. ДГ „Сокола“, гр. Пещера; 

5. ДГ „Пъстро хвърчило“, с. Бяга; 

6. СУ "Св. Кл. Охридски", гр. Ракитово; 

7. ОУ „Неофит Рилски“, гр. Велинград; 

8. СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново; 

9. СУ „Кирил и Методий“, с. Нова Махала; 

Декември 

2020 г. 

Брой 

прове-

рени 

училища 

9 9 училища 

Тематичната проверка е извършена 

във всички планирани училища. При 

констатирани дефицити в работата на 

съответния директор и специалисти е 

оказана методическа подкрепа за пре-

одоляването им. Налага се изводът, че 

педагогическите специалисти срещат 

затруднения при изготвянето на необ-

ходимите документи, регламентирани 

в ЗПУО и Наредбата за приобщаващо 

образование. В осем от образовател-

ните институции ще бъде извършена 

повторна проверка с цел установяване 

на ефективността на оказаната мето-

дическа подкрепа. 

 

 

18.1.6. 

„Контрол на организирането и провеждането на 

обучението на учениците във форми, различни  от 

дневната“ 

Октомври 

2020 г. - юни 

2021 г. 

Брой 

училища 

12 12 училища 

Тематичната проверка е реализирана 

в периода ноември 2020 г. - юни 

2021г. в 12 училища от областта:  

• ОбУ  „Хр. Ботев“, с. Семчиново;  

• ОбУ  „Хр. Ботев“, с. Калугерово; 

• СУ „Народни будители“, гр. Бра-

цигово;  

• ПГ по ПТ, гр. Пазарджик;  

• ОУ „В. Левски“, с. Звъничево, 

общ. Пазарджик;  

• ПГИТМТ, гр. Панагюрище;  

• СУ „Методий Драгинов“, с. Драги-

ново,  

• ПГ по ФР, гр. Пазарджик;  

• ПГ „Ив. Аксаков“, гр. Пазарджик; 

• СУ „Нешо Бончев“, гр. Пана-

гюрище;  
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• СУ „Д. Гачев“, гр. Пазарджик; 

• ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград.  

Оказана е методическа подкрепа на 

директорите на: 

•  ОУ „В. Левски“, с. Звъничево, 

• ОбУ „Хр. Ботев“, с. Калугерово, 

• ОбУ „Хр. Ботев“, с. Семчиново, 

• ПГ по ФР, гр. Пазарджик,  

• СУ „Народни будители“, гр. Бра-

цигово, 

относно организацията и документи-

рането на СФО. На директора на ОбУ 

„Христо Ботев“, с. Калугерово, е из-

дадена заповед със задължителни 

предписания, чието изпълнение е 

проверено с осъществен последващ 

контрол. Със заповед на началника на 

РУО-Пазарджик е извършена послед-

ваща проверка и в СУ „Народни бу-

дители“, гр. Брацигово за контрол на 

изпълнението на дадените препоръки 

след направените констатации. 

18.1.7. 

„Приложение на основните аспекти на компетен-

тностния подход в обучението по чужд език за 

формиране на знания и тяхното практическо при-

ложение“:  

1. ПГИМ, гр. Пазарджик; 

2. ПМГ „К. Величков“, гр. Пазарджик;  

3. ПГ „Иван С. Аксаков“, гр. Пазарджик;  

4. ПГМЕТ, гр. Пазарджик 

Февруари 

2021 г. –  

април 2021г.  

Брой 

училища 

4 4 училища 

При извършената тематична проверка 

в четирите училища са проследени ос-

новните дейности за придобиване на 

ключови компетентности по чужд 

език за постигане на ниво В1 от ОЕЕР 

в IX-XII клас. При проследяването на 

степента на усвояване на учебното съ-

държание е използвана референтната 

рамка на декомпозираните стандарти 

за използване на чуждия език при от-

делните езикови и речеви дейности 
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като слушане, говорене, четене и пи-

сане за покриване на Ниво В1 от 

ОЕЕР и в съответствие със спазването 

на учебните програми по чужд език 

IX-XII клас.  Относно покриването на 

референтната рамка на декомпозира-

ните стандарти IX-XII клас по чужд 

език – ключови компетентности няма 

констатирани несъответствия.  

18.1.8. 

„Основни дейности за придобиване на ключови 

компетентности по чужд език за постигане на 

ниво А1 от ОЕЕР – II - VII клас“: 

1. НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик;  

2. ОУ „Проф. Иван Батаклиев“, гр. Пазарджик,  

3. НУ „Васил Друмев“, гр. Пазарджик; 

4. ОУ „Хр. Ботев“, гр. Пазарджик 

Ноември 

2020 г. – 

януари 

2021г. 

Брой 

училища 

4 4 училища 

Тематичната проверка е извършена в 

4 училища. Констатирано като краен 

резултат от обучението по английски 

език е  максимално съответствие с ак-

туално действащите учебни програми 

и резултатите от него в рамките на 

програмния материал за този период 

от време са на нужното очаквано ниво 

А1, от ОЕЕР. Относно организацията 

и провеждането на основните дей-

ности за придобиване на ключови 

компетентности по английски език за 

постигане на Ниво А1 от ОЕЕР  ІІ – 

VІІ- клас. Не са констатирани наруше-

ния.    

 

 

 

18.1.9. 

Мониторинг и контрол върху изпълнението и оп-

тимизацията на маршрутните разписания с оглед 

скъсяване времето за пътуване на децата и учени-

ците и намаляване на тежестта от пътуването в об-

щина  Батак. 

Октомври 

2020 –  

юни 2021 г. 

Брой 

про-

верки 

1 1 проверка 

Извършен е мониторинг и контрол 

върху изпълнението и оптимизацията 

на маршрутните разписания с оглед 

скъсяване времето за пътуване на де-

цата и учениците и намаляване на те-

жестта от пътуването в община  Батак. 
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18.2. Текущи проверки 

18.2.1. 

„Работа върху задачите, включени във формата 

на НВО по математика в IV клас“: 

1. НУ „Кирил и Методий“, с. Черногорово; 

2. ОУ „Кочо Честименски“, с. Пищигово; 

3. ОУ „Васил Левски“, с. Звъничево; 

4. ОУ „Н. Вапцаров“, с. Варвара. 

Октомври – 

ноември 

2020 г. 

Брой 

училища 

 

4 4 училища 

Проверката е извършена в посочените 

училища. Установено е, че обучени-

ето по учебния предмет математика 

изпълнява учебната програма по об-

щообразователна подготовка в IV 

клас, подборът на задачите е съобра-

зен с формата на НВО по предмета. На 

началните учители е оказана методи-

ческа подкрепа в аспектите, по които 

са установени трудности. 

 

 

18.2.2. 

„Реализация и ефективност на целодневната орга-

низация на учебния ден в начален етап“: 

1. НУ „Михаил Куманов“, гр. Пещера; 

2. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пещера; 

3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Ивайло. 

 

Ноември – 

декември 

2020 г. 

Брой 

училища 

 

3 3 училища 

Проверката е извършена в посочените 

училища. Дейностите се провеждат 

ефективно, като учителите отчитат  

възможностите на учениците и изиск-

ванията на учителите. В проверява-

ните училища са предоставени допъл-

нителни условия за взаимодействие и 

сътрудничество между всички участ-

ници в образователния процес, за 

екипна работа с цел развитие на ком-

петентностите на всеки ученик. 

 

 

18.2.3. 

„Контрол и методическо подпомагане на учите-

лите по прилагането на новите учебни програми 

по български език и по литература в ХІ клас“ 

1. СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище; 

2. СУ „Народни будители“, гр. Брацигово; 

3. ПГ „Иван С. Аксаков“, гр. Пазарджик; 

4. СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Пазарджик; 

5. ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера. 

Октомври –  

2020 г. –  

април 2021г. 

брой 

училища 

5 5 училища 

Текущата проверка е извършена в 

петте училища, като част от уроците 

по БЕЛ в ХI клас са наблюдавани от 

разстояние в електронна среда. Про-

верена е учебна и училищна докумен-

тация, проведени са разговори с уче-

ниците, учителите и директорите на 

училищата. В хода на текущия конт-

рол е оказана и методическа подкрепа 
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на учителите по прилагането на но-

вите учебни програми по предмета в 

ХI клас, както и по всички поставени 

въпроси. 

Проверените учители правилно са ос-

мислили структурата и съдържанието 

на новите учебни програми за общо-

образователна и за профилирана под-

готовка в ХI клас и са разработили го-

дишните си дидактически планове в 

съответствие с изискванията на нор-

мативната уредба. Урочната им ра-

бота е ориентирана към постигане на 

очакваните резултати и се отличава с 

добра предварителна подготовка и ор-

ганизация, прилагане на подходящи 

методи и подходи, ефективно използ-

ване на учебното време. Учениците са 

в различна степен ангажирани и ак-

тивни в процеса на учене, което се от-

разява и на резултатите от обучени-

ето. 

18.2.4. 

„Контрол и  методическо подпомагане по прила-

гане на новите учебни програми по математика в 

XI клас“ 

1. ПГГСД „Стефан Божков“, гр. Батак; 

2. ЕГ „Бертолт Брехт, гр. Пазарджик; 

3. ПГФР, гр. Пазарджик; 

4. ПГХХТ, гр. Пазарджик;  

5. СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Сърница. 

Октомври 

2020 г. – май 

2021 г. 

Брой 

прове-

рени 

училища 

5 5 училища 

Проверката е изпълнена в срок. Несъ-

ответствия не са констатирани. Конт-

ролът и методическото подпомагане  

на учителите по математика в прове-

рените училища са осъществени в по-

голямата си част в  условията на обу-

чение от разстояние в електронна 

среда. Целта на проверката е постиг-

ната в пълна степен.  

  



66 
 

Проверката на учебна и училищна до-

кументация, наблюдението и конфе-

рирането на уроци в учебни часове по 

математика в ХІ клас (по общообразо-

вателна и по профилирана подго-

товка), разговорите с проверените 

учители и с директорите на провере-

ните училища, показват, че организа-

цията и осъществяването на образова-

телно-възпитателния процес по мате-

матика в ХІ клас и по двата вида под-

готовка отговаря на нормативните 

изисквания и на потребностите на 

учениците. Учителите по математика 

са осъществили самостоятелно плани-

ране на учебния процес в пълно съот-

ветствие с утвърдените от министъра 

на образованието и науката учебни 

програми по математика. 

18.2.5. 

„Организация за опазване и възстановяване на 

учебниците, предоставени за безвъзмездно полз-

ване със срок над  една година, предоставени по 

реда на ПМС № 79 на МС/ 13.04.2016 г.“ 

Юни 2021 г. Брой 

прове-

рени 

училища 

4 4 училища 

Осъществен е контрол върху създаде-

ната организация в училищата за 

опазването на учебниците, предоста-

вени със срок на използване над една 

учебна година, и на учебниците – по 

реда на чл.10, ал.2 и ал.3 от ПМС № 

79/13.04.2016 г.  в следните училища:  

• ОУ „Христо Ботев“, с. Главиница,  

• ОУ „Христо Ботев“, с. Сарая, 

• ОУ „Отец Паисий“, с. Говедаре,  

• ОУ „Св. Кл. Охридски“, с. Мок-

рище.  

Констатирано е спазване на изисква-

нията на нормативната уредба. 
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18.2.6. 

„Организиране на самостоятелната форма на обу-

чение по чл. 67, ал. 2 и чл.112, ал.1, т. 2 от Закона 

за предучилищното и училищното образование“. 

 

Ноември 

2020 г. – 

юли 2021г.  

Брой 

ученици 

в СФО 

по чл. 

112, ал. 

1, т. 2  

Брой 

уче-

ници 

в 

СФО 

по чл. 

112, 

ал. 1, 

т. 2 

6 ученици 

За учебната 2020-2021 г. Комисията е 

насочила в СФО 6 ученици в задължи-

телна училищна възраст в СУ „М. 

Драгинов“, с. Драгиново, ОУ „В. Лев-

ски“, с. Величково, ПГФР, гр. Пазар-

джик и ПГХХТ, гр. Пазарджик. Про-

верката е реализирана в тези училища 

в края на първи учебен срок и в края 

на годината. Проследени са явяването 

на насочените ученици на изпити за 

оформяне на годишни оценки и резул-

татите от обучението им. С изключе-

ние на две ученички от VIII клас, на-

сочени в ПГХХТ, гр. Пазарджик и 

ПГФР, гр. Пазарджик, всички оста-

нали са завършили успешно класа. 

  

18.2.7. 

„Организация и документиране на ДИ за придо-

биване СПК в обединените училища и СУ с про-

фесионални паралелки, сесия юни-юли 2020 г.“ 

1. ОбУ „Хр. Ботев“, с. Семчиново; 

2. ОбУ „Л. Каравелов“, гр. Пещера; 

3. СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Ракитово. 

Октомври 

2020 г. 

Брой 

училища 

3 3 училища 

Проверката е реализирана в трите 

училища, които през 2019-2020 г. про-

веждат за първи път изпити за придо-

биване на СПК. Оказана е методи-

ческа подкрепа на директора на Об У 

„Хр. Ботев“, с. Семчиново във връзка 

с документирането на проведените 

изпити. 

 

 

18.2.8. 

„Контролната дейност на директора през учеб-

ната 2019-2020 г., свързана с организацията и 

провеждането на ПОО“: 

1. ОбУ „Хр. Ботев“, с. Калугерово; 

2. СУ „Ал. Иванов -Чапай“, гр. Белово; 

3. СУ „Народни будители“, гр. Брацигово; 

4. СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново; 

5. СУ „Хр. Смирненски“, гр. Септември. 

Октомври - 

ноември 

2020 г. 

Брой 

училища 

5 
5 училища 

Целта на проверката е да констатира 

осъществения контрол от директора 

на училището през учебна 2019-

2020г. относно организацията и про-

веждането на професионалното обу-

чение до обявяване и след въвеждане 
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на ОРЕС. Обект на проверката са учи-

лища, в които от предходната година 

се реализира прием в паралелки про-

фесионално обучение. Проверката е 

реализирана на място само в СУ „Хр. 

Смирненски“ гр. Септември, а в оста-

налите – по документи. Констатирано 

е, че с изключение на СУ „М. Драгинов“, 

с. Драгиново, директорите не осъщест-

вяват последователен и системен кон-

трол на ОВП в професионалните па-

ралелки. Отправени са препоръки към 

директорите на останалите четири 

училища за планиране и реализиране 

на ефективен  контрол върху органи-

зацията и резултатите от обучението в 

професионалните паралелки, гаранти-

ращ успешна реализация на избралите 

това обучение. 

18.2.9. 

„Осигуряване на подкрепяща среда на децата и 

учениците при спазване на  изискванията на нор-

мативна уредба в системата на предучилищното и 

училищното образование – контрол на дейността 

на екипите за подкрепа за личностно развитие на 

деца и ученици със специални образователни пот-

ребности, в системата на предучилищното и учи-

лищното образование“ 

1. ОУ “Г. Бенковски", гр. Велинград; 

2. ОУ „Христо Ботев“, с. Калугерово; 

3. ОУ "Константин Величков", с. Паталеница; 

4. ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Ивайло; 

5. ОУ "Христо Ботев", гр. Ракитово; 

6. СУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Сърница; 

7. ДГ "Юрий Гагарин", гр. Пазарджик, с филиал в 

с. Черногорово; 

Декември 

2020 г. 

Брой 

прове-

рени 

училища 

8 8 училища 

Извършена е проверка в определените 

училища и ДГ. Упражнен е контрол 

на дейността на координаторите и 

членовете на екипите за подкрепа за 

личностно развитие. На всички е ока-

зана методическа подкрепа за преодо-

ляване на констатирани пропуски. В 

шест от образователните институции 

ще бъде извършена повторна про-

верка, с която да се установи ефектив-

ността от оказаната методическа под-

крепа и дадените указания. 
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8. ДГ "Приказни герои", гр. Септември 

18.2.10. „Контрол на присъствието на учениците в учи-

лище и на коректното отразяване на отсъствията в 

дневниците на паралелките (чрез мобилни групи)“ 

През учеб-

ната година 

Брой 

прове-

рени 

училища 

20 40 училища 

В продължение на цялата учебна го-

дина всички старши експерти в РУО 

Пазарджик извършват проверки в 

училищата по темата. В много случаи 

се използва осъществяването на друга 

проверка на експертите за контрол на 

присъствието на учениците в учеб-

ните часове и на коректното отразя-

ване на отсъствията в дневниците на 

паралелките. 

Необходимо е да се отбележи, че го-

дината е изключително трудна за из-

вършване на подобен вид проверка 

поради дългите периоди на ОРЕС по-

ради COVID 19 и получените резул-

тати като процент отсъстващи са 

силно повлияни от това - прекъсване 

на присъственото обучение и преми-

наването на към синхронно или асин-

хронно обучение от разстояние.  

29 училища са проверени по веднъж, 

6 – два пъти и 5 училища - три пъти, в 

зависимост от процента отсъстващи. 

За всяка от проверките е изготвен кон-

стативен протокол и доклад до начал-

ника на РУО. 

Към обобщения доклад за извърше-

ните проверки е приложен списък на 

проверените училища и процент от-

състващи ученици за всяко училище 

при осъществяване на проверката. 
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18.2.11. 

„Контрол при провеждане на изпитите за валиди-

ране на знания, умения и компетентности за про-

фесия или част от нея в ПГ от областта“ 

През учеб-

ната година 

Брой 

училища 

В за-

виси-

мост 

от 

постъ-

пи-

лата 

ин-

фор-

мация 

1 училище 

През март 2021 г. е осъществен е кон-

трол в ПГСА, гр. Пазарджик при про-

веждане на държавни изпити за вали-

диране на знания, умения и компетен-

тности по практика за професия 

„Строителен техник“, специалност 

„Строителство и архитектура“ -  III 

СПК. Не са констатирани пропуски  

от страна на директора при организа-

цията, провеждането и документира-

нето на изпитите. 

 

 

18.2.12. 

Проверки на място по изпълнение на предписа-

ния от проверка на МОН 

Съгласно 

сроковете 

Брой 

училища 

2 2 училища 

Извършена е проверка на място в 

ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазар-

джик и ПГМЗС, гр. Септември по из-

пълнение от директорите на задължи-

телни предписания, възложени им със 

заповед № РД 06-208/27.07.2020 г. на 

началника на РУО – Пазарджик, след 

извършена проверка от комисия екс-

перти от МОН - доклад изх. № 0513-

69 от 08.04.2020 г. 

Установено е, че директорите на двете 

професионални гимназии са изпъл-

нили предписанията в посочените 

срокове и със свои доклади са уведо-

мили началника на РУО – Пазарджик 

за изпълнението им. 

 

 

18.2.13. 

„Методическа подкрепа и контрол на организаци-

ята и провеждането на часовете по гражданско 

образование в ХI клас“ 

Октомври –

декември 

2020 г. 

 

Брой 

прове-

рени 

училища 

7 8 училища 

Проверката е извършена в планира-

ните 7 училища и 1 допълнително. 

Осъществен е контрол на организаци-

ята и провеждането на часовете по 
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1.ПГИТ „Алеко Константинов“, гр. Велинград; 

2.ПГХХТ, гр. Пазарджик; 

3.ПГИТМТ, гр. Панагюрище;  

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

5.ПГФР, гр. Пазарджик; 

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

7.ПМГ „К. Величков“, гр. Пазарджик. 

гражданско образование в ХI клас. 

Учебният предмет се изучава за първи 

път. Извършено е дистанционно наб-

людение на уроци, по време на които 

се акцентира на оптималността на 

структурата на урока с оглед дистан-

ционното преподаване на учебното 

съдържание и показаните знания, 

умения и компетентности от учени-

ците.  

Положителен аспект в работата на 

учителите е използването на съвре-

менни подходи в преподаването –

компетентностен и интердисциплина-

рен. Оказана им е методическа подк-

репа относно конкретни техники в 

оценяването и възможностите на про-

ектно-базираното обучение по граж-

данско образование. 

18.2.14. 

„Организацията и провеждането на профилира-

ната подготовка по чужд език за постигане на 

ниво В1 от ОЕЕР и референтата рамка на ЕС за 

основните ключови компетентности“:  

1. ЕГ „Бертолт Брехт, гр. Пазарджик;  

2. СУ „В. Левски“, гр. Велинград; 

3. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велинград 

Ноември 

2020 г. – май 

2021 г. 

Брой 

училища 

3 3 училища 

В организацията и провеждането за 

първа година на профилираната под-

готовка в XI клас  за постигане на 

Ниво В1 от ОЕЕР и референтната 

рамка на ЕС за основните ключови 

компетентности в проверените 3 учи-

лища няма допуснати нарушения. Ре-

зултатите отговарят на заложените  

дейности в определените профили.  

 

 

18.2.15. 

„Спазването на ДОС за предучилищно образова-

ние“ 

1. ДГ „Малина Тодорова“, гр. Ракитово 

2. ДГ „Митко Палаузов“, гр. Ракитово 

 

Април 

2020г. –  

юни 2021г. 

Брой 

прове-

рени 

детски 

градини 

2 2 детски градини 

Дейностите в проверените детски гра-

дини са организирани в съответствие 

с изискванията на ДОС за предучи-

лищното образование – Наредба № 
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5/03.05.2016 г. на МОН за предучи-

лищното образование. Осъществена е 

контролна дейност от директора от-

носно спазването на ДОС за предучи-

лищно образование. В неучебно 

време, съгласно изискванията,  с де-

цата са организирани допълнителни 

форми на педагогическо взаимодейс-

твие съобразно техните интереси. 

18.2.16. 

„Дейността на директора и другите педагогически 

специалисти относно повишаване на успевае-

мостта на учениците“: 

1. ОбУ „Л. Каравелов“, гр. Пещера; 

2. ОУ „Ст. Захариев“, гр. Пазарджик; 

3. ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Мало Ко-

наре, общ. Пазарджик; 

4. ОУ „Хр. Ботев“, с. Главиница, общ. Пазарджик. 

Януари-март 

2021 г. 

Бой учи-

лища 

4 4 училища 

Проверката е реализирана в четирите 

училища от комисия експерти от 

РУО. Установено е, че във всяко от 

училищата се планират и реализират 

дейности, водещи до повишаване на 

успеваемостта на учениците. Еже-

годно се анализират резултатите на 

учениците на НВО по български език 

и по математика в четвърти и седми 

клас и се проследява ефективността 

на предприетите мерки за повишаване 

на успеваемостта. Предвид специфи-

ката ученическия състав в училищата 

(за 99 % от тях българският език не е 

майчин) се постигат добри резултати 

и прилаганите мерки са до голяма сте-

пен ефективни. Не са констатирани 

пропуски или нарушения от страна на 

директорите, свързани с тематиката 

на проверката. 

 

 

18.2.17. 

 

Проверка на присъствието на учениците в учеб-

ните часове, коректното отразяване на отсъствията 

в училищната документация и осъществявания 

контрол от училищните ръководства  

Ноември 

2020 г. 

Брой 

училища 

9 9 училища 

Проверката е пряко свързана с отчете-

ните проверки по т.18.2.10 и по 

т.18.2.19 от Годишния план на РУО – 
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Пазарджик. В списъка за проверка са 

включени училища, които са препоръ-

чани от МОН с писмо, в резултат на 

направена от Министерството незави-

сима проверка в училища на терито-

рията на област Пазарджик. 

Старши експертите, осъществили 

проверките, са оказали методическа 

подкрепа на директорите на провере-

ните училища с оглед намаляване на 

броя на отсъстващите ученици, корек-

тното отразяване на отсъствията в 

дневниците на паралелките и по отно-

шение на осъществявания контрол и 

предприети мерки за намаляване на 

отсъствията. 

18.2.18. 

„Съответствие на отразената в Списък-образеца 

информация за образователната институция и ор-

ганизацията на образователния процес за учебната 

година с нормативната уредба след срока на утвър-

ждаването му“  

1. ОбУ „Христо Ботев“, с. Калугерово; 

2. НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Черногорово; 

3. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Пещера; 

4. СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Пазарджик; 

5. ПГХХТ, гр. Пазарджик.  

Ноември 

2020 г. 

Брой 

училища 

5 5 училища 

Текущата проверка е извършена в 

срок от комисия от експерти, опреде-

лени със заповед на началника на 

РУО-Пазарджик. Проверено е съот-

ветствието на отразената в Списък-

образец №1 за учебната 2020-2021 го-

дина информация за образователните 

институции и организацията на обра-

зователния процес за учебната година 

с действащата нормативна уредба. 

Оказана е методическа подкрепа на 

директорите и направените конкретни 

препоръки са отразени в НЕИСПУО 

при актуализирането на данните през 

месец декември 2020 г.  

  

18.2.19. 

 

Контрол на посещаемостта на учениците в учи-

лища, в които се обучават уязвими групи, и на 

До края на 

2020 г. 

Брой 

училища 

10 10 училища   



74 
 

ефективността на училищните политики за обхват 

и задържане на учениците в училище   
(при осъществяване на други тематични/ текущи проверки/ 

мониторинг по ОП и НП в съответното училище) 

Проверката е пряко свързана с отчете-

ната проверка по т.18.2.10 от Годиш-

ния план на РУО – Пазарджик. Голяма 

част (11 училища) от проверените в 

отчетената проверка са с уязвими 

групи и са проверени от старши екс-

пертите в РУО при осъществяване на 

други тематични/текущи проверки/ 

мониторинг по ОП и НП в съответ-

ното училище. 

18.2.20. 

Контрол на отчитането от директорите на доку-

менти с фабрична номерация и съпътстващата ги 

документация 

До края на 

май 2021 г. 

Доклад 1 1 доклад 

Проверени са отчетите на директо-

рите на 110 училища в област Пазар-

джик, 11 начални училища не са полу-

чавали документи с фабрична номера-

ция. Не са констатирани нарушения, 

несъответствията в отчетите са отст-

ранени своевременно. 

  

18.2.21. 

Проверка относно спазване на задължението на 

директорите за отчитане на бюджета на учили-

щето на всяко тримесечие по реда на чл. 291 от 

ЗПУО. 

Октомври 

2020 г. – 

юли 2021 г. 

Брой 

прове-

рени 

училища 

2 2 училища 

Проверени са ОУ „Св. Патриарх Евти-

мий“ – гр. Пещера и ОУ „Д-р Петър 

Берон“ – с. Биркова. Директорите на 

тези училища са представяли перио-

дично пред Общото събрание на ра-

ботниците и служителите и обществе-

ните съвети тримесечни отчети за из-

пълнението на бюджета на поверената 

им институция в изпълнение на чл. 

291 от ЗПУО. 

  

18.3. 
Мониторинг       
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18.3.1. 

Мониторинг по проекти от национални програми 

на МОН 

Септември 

2020г. – сеп-

тември 

2021г. 

Брой 

монито-

ринги 

 63 

Не са констатирани нарушения. По 

възникналите въпроси и във връзка 

със споделените трудности е оказана 

методическа подкрепа. 

  

18.3.2. 

Мониторинг по проекти от оперативни програми Септември 

2020г. – сеп-

тември 

2021г. 

Брой 

монито-

ринги 

 187 

Не са констатирани нарушения. По 

възникналите въпроси и във връзка 

със споделените трудности е оказана 

методическа подкрепа. 

  

18.4. 

Осъществен контрол/ мониторинг на организаци-

ята и провеждането на ОРЕС 

Септември 

2020г. – сеп-

тември 

2021г. 

% учи-

лища 

100% 100% 

При всички извършени текущи и те-

матични проверки, както и монито-

рингови посещения е осъществявано 

наблюдение и контрол на организаци-

ята и провеждането на обучение от 

разстояние. Съгласно разпоредбите 

на министъра на здравеопазването и 

на министъра на образованието и нау-

ката училищата са организирали съот-

ветно присъствено или обучение от 

разстояние в електронна среда, за ко-

ето регулярно е подавана информация 

към РУО и МОН. Наблюдавани са 

уроци по различни учебни предмети в 

различни етапи и класове. Не са конс-

татирани нарушения, а по възникнали 

въпроси и споделени трудности в кон-

кретното училище е оказана методи-

ческа подкрепа. 
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Д
о
п

ъ
л

н
и

т
ел

н
о
 

Извършен последващ контрол през годината Септември 

2020 г. – ав-

густ 2021г 

Брой 

про-

верки 

Не 

под-

лежи 

на 

пла-

ни-

ране 

15 проверки 

През годината е осъществяван пос-

ледващ контрол за изпълнение на нап-

равени със заповед предписания на 

директорите, както и последващ кон-

трол на училища, които по време на 

осъществената проверка по т. 18.2.10. 

са имали голям процент отсъстващи 

ученици (тези проверки не са отра-

зени в общия брой). Направени са 15 

броя проверки за последващ контрол. 

  

 

Д
о
п

ъ
л

н
и

т
ел

н
о
 

Проверки по сигнали и жалби Септември 

2020 г. – ав-

густ 2021г.  

Брой 

про-

верки 

Не 

под-

лежи 

на 

пла-

ни-

ране 

23 проверки 

През изтеклата година в РУО – Пазар-

джик са получени 23 сигнала и жалби. 

Всички сигнали и жалби са проверени 

съгласно изискванията на чл.17, ал.2 

от ПУФРУО. Издадени са заповеди 

със задължителни предписания на ди-

ректори на училища и една заповед с 

наложено наказание на директора на 

ОУ „Васил Левски“, с. Кръстава, общ. 

Велинград - „Предупреждение за 

уволнение“. 
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Д
о
п

ъ
л

н
и

т
ел

н
о
 

Текуща проверка „Изготвяне и изпълнение на учи-

лищните учебни планове за учениците в профили-

раните паралелки в VІІІ и в ХІ клас през учебната 

2020-2021 година в училища от област Пазар-

джик“ 

 

Януари  

2021 г. 

Брой 

прове-

рени 

училища 

- 21 училища – 71 профилирани па-

ралелки 

Директорите на училищата познават и 

прилагат нормативните изисквания, 

определени със ЗПУО и подзаконо-

вите актове (Наредба №4 за учебния 

план, Наредба №7 за профилираната 

подготовка) при разработване и из-

пълнение на училищните учебни пла-

нове. Констатираните пропуски се от-

насят предимно до въвеждането на 

данните от училищните учебни пла-

нове в НЕИСПУО, модул „Институ-

ции“, Списък-образец №1, раздел 

„Учебен план“, по отношение на ко-

ректното изписване на наименовани-

ята на отделни модули от профилира-

ната подготовка или на принадлеж-

ността определен модул към конкрет-

ния профилиращ предмет. На дирек-

торите е оказана методическа подк-

репа от членовете на комисията за от-

страняване на тези несъответствия.  
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Д
о
п

ъ
л

н
и

т
ел

н
о
 

Тематична проверка „Използване на диагностич-

ната и прогностична-та функция на оценяването 

на входното и междинното равнище по български 

език и литература на учениците в VII клас като 

база за преодолява-не на дефицитите и повиша-

ване на резултатите от обучението“ 

Януари – 

март 

2021 г 

Брой 

училища 

- 3 училища 

Проверката е осъществена в: 

•  ОУ „Стефан Захариев“-Пазарджик, 

•  ОУ „Св. св. Кирил и Методий“– Ко-

вачево,  

•  СУ „Димитър Гачев“–Пазарджик.  

Диагностичната и прогностичната 

функция на двете текущи писмени 

оценявания е използвана правилно, за 

да се очертаят постиженията и про-

пуските и да се планират адекватни 

мерки за работа за повишаване на ре-

зултатите от обучението по български 

език и литература, но резултатите от 

оценяването в края на първия учебен 

срок показва липса на напредък или 

минимален напредък при учениците 

от уязвими групи. 
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Тематична проверка: „Квалификация и кариерно 

развитие на педагогическите специалисти“ 

 

Февруари 

2021 г. 

Брой 

прове-

рени 

училища 

и ДГ 

2 2 (1 детска градина и 1 училище) 

В 100% от проверените образова-

телни институции е реализиран пре-

ходен остатък от планираните средс-

тва за квалификация. Причините за 

преходните остатъци от средствата за 

квалификация са обективни. Поради 

усложнена епидемична обстановка в 

страната и въведени със заповед на 

министъра на здравеопазването про-

тивоепидемични мерки, планираните 

платими с такса присъствени квали-

фикационни форми не са проведени. 

Разходването на планираните средс-

тва за квалификация и изпълнението в 

цялост на плана за квалификация на 

училището/детската градина за учеб-

ната 2020-2021 година предстои при 

благоприятни епидемични обстоятел-

ства и съответен разрешителен режим 

от министъра на здравеопазването. 

Провежданата квалификационна дей-

ност (вътрешна и външна) се отчита 

като ефективна. 
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Текуща проверка: „Обучението по БДП в детски 

градини и училища“ 

Юли 2021 г. Брой 

прове-

рени 

училища 

и детски 

градини 

2 2 (1 детска градина и 1 училище) 

Възпитанието и обучението по БДП в 

училището и в детската градина е ор-

ганизирано съобразно нормативните 

изисквания: Система за организация и 

управление на дейностите, свързани с 

възпитанието и обучение по безопас-

ност на движението по пътищата 

(БДП) в системата на предучилищ-

ното и училищното образование, ут-

върдена 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 интеркул-

турното образование  (изм. и доп. ДВ 

бр. 80/28.09.2018 г.) и програмите за 

обучение по безопасност на движени-

ето по пътищата от I до XII клас, за 

първа, втора, трета и четвърта група в 

детската градина, утвърдени със запо-

вед № РД 09-2684/20.09.2018 г. на ми-

нистъра на образованието и науката. 
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Мониторинг върху апробирането на педагоги-

ческа практика „Утринна приказка“ 

Февруари 

2021 г. и  май 

2021 г. 

Брой 

прове-

рени 

детски 

градини 

6 6 детски градини 

Прилагането на педагогическа прак-

тика „Утринна приказка“ като адапта-

ционен психолого-педагогически и 

методически практико-приложен мо-

дел за съвместна работа на учители и 

представители на семейната общност 

в периода на постъпване на децата в 

детската градина е качествено прило-

жима практика. Поради въведените 

със заповеди на министъра на здраве-

опазването противоепидемични 

мерки е ограничено присъствието на 

родителите в детската градина и 

включването им в дейностите. Утрин-

ните приказки се четат от персонала 

на групата – педагогически и непеда-

гогически.  

Прилагането на педагогическа прак-

тика „Утринна приказка“ като  целе-

полагащ психолого-педагогически и 

методически практико-приложен мо-

дел за работа на учителя с 4-5 годиш-

ните деца в детската градина е качес-

твено приложима практика. Утрин-

ните приказки се четат от детските 

учители на групата.  

Прилагането на педагогическа прак-

тика „Утринна приказка“ като транс-

формиращ  психолого-педагогически 

и методически практико-приложен 

модел за работа на учителя  с деца от 
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Тематична проверка: „Контрол на дейността на 

директора и на екипите за подкрепа за личностно 

развитие при изготвянето на изискуемата задъл-

жителна документация и изпълнението на изгот-

вените планове за подкрепа на децата и ученици 

със специални образователни потребности“ 

 

Февруари – 

април 2021г. 

Брой 

прове-

рени об-

разова-

телни 

институ-

ции 

- Тематичната проверка е извършена 

допълнително в следните училища и 

детски градини: 

• СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Бе-

лово;  

• ОУ „20 април“, гр. Панагюрище;  

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

Ковачево, общ. Септември;  

• СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

гр. Велинград;  

• ДГ „Детство“, с. Мало Конаре, 

общ. Пазарджик; 

• ДГ „Приказно вълшебство“, гр. 

Септември 

Констатирани са пропуски и несъот-

ветствия, за отстраняването на които 

е оказана методическа подкрепа и са 

дадени насоки и препоръки от страна 

на проверяващия. В 5 от образовател-

ните институции ще бъде извършена 

повторна проверка.   
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Текуща проверка „Контрол на организацията на 

дейностите и изготвянето на необходимата доку-

ментация, разписани в Механизма за противо-

действие на училищния тормоз и Алгоритъма за 

неговото прилагане както и предоставянето на 

обща подкрепа по чл.45 от Наредбата за приоб-

щаващо образование за преодоляване на проб-

лемно поведение“ 

 

Февруари – 

май 2021 г. 

Брой 

училища 

- 6 училища 

• ПГХВТ „Ат. Ченгелев“, гр. Пещера; 

• ПГИТМТ, гр. Панагюрище; 

• ПГХХТ, гр. Пазарджик;  

• ПГМЗС, гр. Септември;  

• НПГГС „Христо Ботев“, гр. Велин-

град; 

• СУ „Васил Левски“, гр. Велинград. 

 

При извършената текуща проверка в 

преобладаващата част от изброените 

образователни институции не са кон-

статирани сериозни пропуски и нару-

шение при изпълнението на изисква-

нията на нормативна уредба. На ди-

ректорите на 2 от училищата са изда-

дени Заповеди със задължителни 

предписания и е упражнен контрол по 

тяхното изпълнение. В същите предс-

тои да бъде извършена повторна про-

верка. 

  

 

7.9.2021 г.

X
ВАЛЕНТИНА КАЙТАЗОВА

Началник на РУО- Пазарджик

Подписано от: Dora Stoimenova Dulcheva-Velichkova    


