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

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ПАЗАРДЖИК 

 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ПАЗАРДЖИК ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 

 

I. Приоритетни области съгласно Стратегическата рамка за развитие на образованието в Република 

България (2021 – 2030) 

1. Ранно детско развитие 

2. Компетентности и таланти 

3. Мотивирани и креативни учители 

4. Сплотени училищни общности и системна работа с родителите 

5. Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция 

6. Образователни иновации, дигитална трансформация и устойчиво развитие 

7. Реализация на професиите в настоящето и бъдещето 

8. Учене през целия живот 

9. Ефикасно управление и участие в мрежи 
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II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

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

2. Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на участниците в образова-

телния процес за развиване на дигитални компетентности, за стимулиране на активното учене и за формиращо оценяване на 

учениците. 

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

български език и литература и математика.  

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

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

процес. 

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

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

6. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална 

подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обучение). 

7. Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите спе-

циалисти за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съ-

държание, за прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

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

Ефективно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 
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III. Други регионални приоритети в дейността на РУО 

 

1. Обхват и задържане в детските градини и подготвителните групи към училище на 4-годишните деца, подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка, съгласно чл. 8, ал.1 от ЗПУО и § 17 от Закона за изменение и допълнение на ЗПУО. 

2. Подпомагане на педагогическите екипи за целенасочена и последователна училищна политика в изпълнение на ДОС за усвояване 

на българския книжовен език и повишаване на резултатите от обучението по български език и литература и по математика в 

училищата, в които се обучават ученици от уязвими групи. 

3. Регионална политика за осъществяване на приобщаващо образование за формиране на ключови компетентности за развитие на 

индивидуалните потребности и потенциал на детето/ученика чрез провеждане на интегрирано междупредметно взаимодействие, 

практическа насоченост на обучението; обучение, базирано  на проекти и работа в екип.  

4. Използване на иновациите в образованието за промяна на стереотипите на преподаване, създаване на по-привлекателна среда за  

учене и работа с цел повишаване ефективността на образователния процес. Развитие на образованието в дигитална среда и пос-

тигане на ефективност и намаляване на административната тежест в системата чрез съвременните дигитални ресурси.  

5. Качествено и иновативно професионално образование, съответстващо на динамиката на пазара на труда и реалната икономика в 

региона. 
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IV. Дейности за реализиране на националните и регионалните приоритети: 

(Броят на дейностите да е съотносим със значимостта на приоритета на регионално ниво) 

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

пълнение 

Индикатори за изпълнение Индикатори 

за изпълнение 

 

Мерна единица 

(брой, %) 

Базови 

стой-

ности 

Планирани 

стойности 

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

1.1. 

Участие в работната група по проект 

REFORM/SC2020/059„Изработване на Нацио-

нална рамка за качество на образованието и гри-

жите в ранна детска възраст“(разработване на про-

ект на Национална рамка за качество на ОГРДВ, 

обсъждане, популяризиране и апробиране на про-

екта)  

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г. 

Брой срещи 0 2 Старши  

експерт по пре-

дучилищно  

образование 

 

2. 

Качествено провеждане на обучението от разстояние в електронна среда. Методическа подкрепа на педагогическите специалисти за 

развиване на дигитални компетентности на участниците в образователния процес, за стимулиране на активното учене и за форми-

ращо оценяване на учениците. 

2.1. 

 

Работна среща на тема: „Време за дискусия от-

носно дигитализацията в образованието и резулта-

тите от обучението по БЕЛ и математика“ 

Ноември  

2021г. –  

януари 

2022г. 

Брой  

събития 
0 1 

Старши  

експерт по 

български език 

и литература и 

старши  

експерт по 

 математика 

 

 

2.2. Алианс на компетентностите 

Ноември 

2021г. – ап-

рил 2022г. 

Брой събития 0 2 

Старши  

експерт по  

обществени  

науки и  

гражданско  
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образование и 

религия 

 

3. 
Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с акцент 

върху български език и литература и математика. 

3.1. 

Работно съвещание с началните учители в област 

Пазарджик във връзка с анализа на резултатите от 

предходната учебна година и приоритети и пре-

дизвикателства през учебната 2021-2022г. 

Септември–  

октомври 

2021г. 

Брой 

 съвещания 

 

1 

 

1 

Старши  

експерт за  

обучението в 

начален етап 

 

3.2. 

Работни съвещания относно организацията на об-

разователния процес по БЕЛ през учебната 2021-

2022г., изводи от анализа на резултатите от ДЗИ и 

НВО в VІІ и в Х клас и възможни решения за пре-

одоляване на дефицитите в обучението по предме-

тите 

Септември–  

октомври 

2021г. 

Брой 

 съвещания 

 

2 

 

2 

Старши  

експерт по 

български език 

и литература  

 

3.3. 

Работни съвещания относно организацията на об-

разователния процес по математика през учебната 

2021-2022г., изводи от анализа на резултатите от 

ДЗИ и НВО в VІІ и в Х клас и възможни решения 

за преодоляване на дефицитите в обучението по 

предметите 

Септември–  

октомври 

2021г. 

Брой 

 съвещания 

 

2 

 

2 

Старши  

експерт по  

математика 

 

3.4. 

Методическа подкрепа чрез организиране и про-

веждане на работно съвещание с учителите по 

природни науки за новата учебна година – акцен-

тът насочен към: интегрирано междупредметно 

взаимодействие; работа в дигитална среда, практи-

ческа насоченост на обучението;  ориентация към 

резултати; прилагане на иновативни подходи и 

практики в процеса на преподаване и учене 

 

Септември 

2021г. 

Брой  

съвещания 
0 1 

Старши  

експерт по 

природни на-

уки и екология 

 

3.5. 

Методическа подкрепа чрез обмяна на добри прак-

тики при прилагане на компетентностния подход 

за повишаване на резултатите по биология и 

Януари – 

май 2022г. 
Брой практики 0 1 Старши  
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здравно образование, химия и опазване на окол-

ната среда, физика и астрономия и човекът и при-

родата 

експерт по 

природни на-

уки и екология 

4. 
Намаляване процента на отпадналите деца и ученици и на преждевременно напусналите от образователната система. Създаване на 

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

4.1. 

Анализ на осъществените съвместни действия на 

институциите и постигнатите резултати в изпъл-

нение на ПМС № 100 от 2018 г. за създаване на 

Механизъм за съвместна работа на институциите 

по обхващане и задържане в образователната сис-

тема на деца и ученици в задължителна предучи-

лищна и училищна възраст 

 

Септември – 

октомври 

2021г. 

 

Брой анализи  

 

1 

 

 

1 

 

Началник на 

отдел ОМДК 

 

4.2. 

Обобщаване и анализ на предоставяните услуги по 

кариерно ориентиране на учениците от ІV до ХІІ 

клас за мотивиране и насочване към продължаване 

на образованието 

Февруари 

март  

2022г.  

Брой  

анализи 
0 1 

Старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 

 

4.3. 

Оказване на методическа подкрепа при организи-

ране на дейностите в училища, детски градини, 

ЦПЛР и ЦСОП относно прилагане на механизма 

за противодействие на училищния тормоз 

 

 

Септември 

2021г. – 

май 2022г. 

 

Брой  

консултирани 

специалисти  

 

 

11 

 

 

25 

Старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 

 

4.4. 

Методическо подпомагане за осигуряване на обща 

подкрепа чрез допълнително обучение за ученици, 

които имат системни пропуски по даден учебен 

предмет поради продължително отсъствие от учи-

лище 

 

 

Септември 

2021г. – 

май 2022г. 

 

Брой  

събития 
0 1 

Старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 

 

4.5. 

Методическа подкрепа на директорите и члено-

вете на екипи за личностно развитие от детските 

градини, училищата, центровете за подкрепа на 

личностното развитие, центровете за специална 

образователна подкрепа и регионалния център за 

подкрепа на процеса на приобщаващо образова-

 

Септември 

2021г. – 

май 2022г. 

Брой  

участници 

40 110 

Старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 
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ние  при  дейността им, свързана с осигуряване на 

допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците 

5. 
Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на професио-

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

5.1. 

Провеждане на работно съвещание с директори на 

образователни институции и представители на об-

щински администрации във връзка с планирането 

и организацията на учебната година. Резултати, 

анализ, приоритети, акценти, насоки за обучение в 

условията на ОРЕС. 

Септември – 

октомври 

2021г. 

Брой  

съвещания 

1 1 Началник на 

РУО 

 

5.2. 

Организиране и координиране на провеждането на 

регионални квалификационни дейности за учите-

лите, директорите и други  педагогически специа-

листи по НП „Квалификация“ – тематично направ-

ление „Компетентностен подход и образователни 

резултати“ 

 

Септември 

2021г. –  

август 

2022г. 

 

 

Брой  

участници 

 

60 

 

60 

 

Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

5.3. 

Организиране и провеждане на добра педагоги-

ческа практика с учители по история и цивилиза-

ции на тема „Прилагане на учебната програма по 

история и цивилизации за ХII клас – профилирана 

подготовка, вкл. при обучение в ОРЕС“ 

Септември 

2021г. –  

януари 

2022г. 

Брой   

учители 
0 20 

Старши  

експерт по 

обществени 

науки и  

гражданско 

образование и 

религия 

 

6. 

Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професио-

нална подкрепа. Развиване на сътрудничество и партньорство с институции, висши училища и бизнес среди (дуално обуче-

ние). 

6.1. 

Организиране и провеждане на добра педагоги-

ческа практика с учители по география и иконо-

мика на тема „Прилагане на учебната програма по 

география и икономика за ХII клас – профилирана 

подготовка“ в партньорство с ЮЗУ-Благоевград 

 

Февруари   –  

април 2022г. 

Брой  

учители 
0 20 

Старши  

експерт по 

обществени 

науки и  
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гражданско 

образование и 

религия 

6.2. 

Организиране и провеждане на работна среща с 

детски учители и директори на детски градини с 

представяне на добри педагогически практики за 

работа с родителите по съвместния проект на 

МОН и УНИЦЕФ  с участници: ДГ „Дъга“ – гр. 

Пазарджик, ДГ „Юрий Гагарин“ – гр. Пазарджик, 

ДГ „Валентина Терешкова“ – гр. Пазарджик и ДГ 

„Райна Княгиня“ – гр. Панагюрище. 

Октомври – 

ноември 

2021г. 

Брой  

работни 

срещи 

0 1 

Старши   

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

6.3. 

Активизиране на партньорствата между професи-

оналните  училища и работодатели с цел нараст-

ване на интереса към дуалното обучение в об-

ластта 

Ноември 

2021г. –  

април 2022г. 

Брой  

събития 
1 1 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Александра 

Полищук) 

 

7. 

Насърчаване прилагането на иновации в образователния процес. Оказване на методическа подкрепа на педагогическите специа-

листи за осъществяване на проектно-базирано обучение, за работа в екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдържание, за 

прилагане на междупредметни връзки в обучението при присъствено обучение и в условията на ОРЕС. 

7.1. 

Иновативен педагогически форум на тема: „През 

универсалния език на математиката към уникал-

ния свят на родното слово“ (успешни методически 

импровизации с междупредметни връзки по БЕЛ и 

математика) 

Март – 

април 

2022г. 

Брой  

събития 
0 1 

Старши  

експерт по 

български 

език и  

литература и 

старши  

експерт по 

математика 

 

7.2. 

Работна среща на тема: „Моделиране на нова 

учебна среда, разширяване на диалога в класната 

стая, проектно-базирано обучение по български 

език и литература“ (методическа подкрепа) 

Септември 

2021г. –  

февруари 

2022г. 

Брой  

събития 
0 1 

Старши  

експерт по 

български 

език и  

литература 
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7.3. 

Работна среща  за обмяна на добри практики в дет-

ската градина и популяризиране на дейностите по 

ПП „Утринна приказка“ – прилагане на междуп-

редметни връзки и иновации в образованието 

(методическа подкрепа) 

 

Октомври 

2021г. –  

юни 2022г. 

Брой  

проведени  

работни 

срещи 

1 1 

Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

7.4. 

 

Дискусия на тема: „Киното и проектно-базирано  

обучение по история и цивилизации“ 

(методическа подкрепа) 

 

Февруари  

2022г. 

Брой  

учители 
0 20 

Старши  

експерт по 

обществени 

науки и  

гражданско 

образование и 

религия 

 

7.5. 

Приемственост за качествено обучение по човекът 

и природата в III и V клас в споделена добра прак-

тика - интегриран урок по човекът и природата на 

тема „Опазване на чистотата на водата“, чрез из-

ползване на проектно-базирано обучение, работа в 

екип и прилагане на подхода „връстници обучават 

връстници“ 

Март –  

май 2022г. 

Брой  

практики 
0 1 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология и  

старши  

експерт за 

обучението в 

начален етап 

 

7.6. 

„Работилница на идеи“ – регионален форум за 

споделяне на добри практики във връзка с прила-

гане на проектно-базираното обучение в начален 

етап 

 

Ноември  

2021г. – 

януари 

2022г. 

Брой  

учители  
0 20 

Старши  

експерт за 

обучението в 

начален етап 

 

7.7. 

Организиране на квалификационен курс „PISA, 

тайните на финландската и европейските образо-

вателни системи“ във Финландия по проект „При-

родните науки вдъхновяват“ по Програма „ Ера-

зъм +“ 

Септември 

2021г. –

април 2022г. 

Брой  

участващи 

учители 

0 6 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология 
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7.8. 

Организиране на квалификационен курс „Препо-

даване на STEM за учители в гимназиален етап“ 

по проект „Природните науки вдъхновяват“ по 

Програма „ Еразъм +“ 

Септември 

2021г. –

април 2022г. 

Брой  

участващи 

учители 

0 6 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология 

 

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

тивно включване на семейството като партньор при обучение от разстояние в електронна среда. 

8.1. 

 

Методическа подкрепа: работна среща за обмяна 

на добри практики и популяризиране на дейнос-

тите по НП „Успяваме заедно“-2020 г. – модул 1 

„Хубаво е в детската градина“ – реализиране на 

ефективен модел за успешна адаптация и плавен 

преход от семейна среда към детската градина с 

активното участие и подкрепата на семейството 

 

Октомври 

2021г. –  

юни 2022г. 

Брой  

проведени  

работни 

срещи 

1 1 

Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

8.2. 

 Организиране и провеждане на кръгла маса на 

тема „Взаимодействие между училището и роди-

телите - фактор за ефективно образование, обуче-

ние и възпитание на учениците“ за популяризи-

ране на дейностите по НП „Участвай и променяй– 

родителят, активен партньор в училищния живот“ 

Март –  

април 2022г. 

Брой   

събития 
1 1 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Албена  

Димитрова) и 

старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 

 

 

8.3. 

Координиране на взаимодействието на семейст-

вата с външни институции и организации, оказ-

ващи социална, образователна и личностна подк-

репа за децата/учениците 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г. 

Брой  

обобщени 

доклади 

0 1 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Албена  
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Димитрова) и 

старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 

 

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

9.1. 

Обхват и задържане в детските градини и подгот-

вителните групи към училище на 4-годишните 

деца, подлежащи на задължителна предучилищна 

подготовка, съгласно чл. 8, ал.1 от ЗПУО и § 17 от 

Закона за изменение и допълнение на ЗПУО – кон-

тролна дейност и методическа подкрепа на орга-

низацията на дейностите 

Септември 

2021г. –  

май 2022г. 

Брой детски 

градини и 

училища с 

подготвителни 

групи 

100% 100% 

Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

9.2. 

Регулярно оценяване на резултатите 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 грамот-

ност, и оказване на методическа подкрепа (в рам-

ките на планираните тематични и текущи проверки). 

Октомври 

2021г. –  

юни 2022г. 

Брой  

училища 
21 20 

Старши  

експерти по 

учебни  

предмети 

 

9.3. 

Популяризиране чрез сайта на РУО на дейности и 

добри практики свързани с насърчаване и пови-

шаване на грамотността на учениците 

Октомври 

2021г. – 

юли 2022г. 

Брой  

публикации 
6 6 

Старши  

експерт по 

български 

език и  

литература и  

старши  

експерт за 

обучението в 

начален етап, 

старши  
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експерт по 

анализ на ин-

формацията 

9.4. 

Методическа подкрепа на учители, преподаващи 

природни науки в профилирана подготовка по но-

вите учебни програми в XII клас, чрез работна 

среща на тема:  „Профилирането - учебни прог-

рами, изисквания за резултатите от обучението в 

профилирана подготовка” 

Септември 

2021г.  

Брой  

учители 
0 10 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология 

 

9.5. 

Организиране на тренинг за учители за овладяване 

на практически методи и похвати за преподаване 

на природни науки, основани на методите учене 

чрез изследване,  учене чрез експериментална ра-

бота,  учене чрез "правене" и проектно-базирано 

обучение 

Април 

2022г. 

Брой  

учители 
0 30 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология 

 

9.6. 

Проследяване реализацията на завършилите про-

фесионално образование в областта през 2021 г. и 

реализацията им на пазара на труда 
Ноември 

2021г.  

 Брой   

анализи 
1 1 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Александра 

Полищук) 

 

9.7. 

Актуализиране на данните в сайта на РУО от-

носно реализирания прием 2021/2021 г. в профе-

сионални паралелки – дуална система на обуче-

ние 
Ноември 

2021г. 

Брой  

публикации 
1 1 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Александра 

Полищук) 

 

9.8. 

Обобщаване на информация от общинските адми-

нистрации, Бюро по труда и работодатели от-

носно потребностите на пазара на труда в региона  

Октомври – 

ноември 

2021г. 

Брой   

доклади 
1 1 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 
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(Александра 

Полищук) 

9.9. 

Работна среща с директорите на училища във 

връзка с ДПП и ДДПП по професии за учебната 

2022-2023 г. 

Януари  

2022г. 

Брой  

работни 

срещи 

1 1 

Началник на 

отдел ОМДК 

 

9.10. 

Обобщаване на информацията от училищата от-

носно обезпечеността на учениците с електронни 

устройства, гарантираща ефективно ОРЕС 

Септември-

октомври 

2021г. 

Брой   

доклади 
0 1 

Началник на 

отдел  

АПФСИО,  

старши  

експерт по 

анализ на ин-

формацията 

 

9.11. 

Популяризиране на професионалното обучение и 

образование чрез: 

- включване в Европейската седмица на про-

фесионалните умения; 

- включване в регионалните и национални 

кръгове на олимпиади и национални състе-

зания по професии;  

- дни на отворените врати  и празници на 

професиите 

Ноември 

2021г. –  

май 2022г. 

Брой   

доклади за 

осъществени 

участия 

2 2 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Александра 

Полищук) 

 

9.12. 
Анализиране на резултатите от държавните из-

пити за придобиване СПК, сесия юни-юли 2022г. 

Юли  

2022г. 

Брой   

анализи 
1 1 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Александра 

Полищук) 

 

9.13. 
Методическа подкрепа на директорите относно 

организирането и провеждането на НВО и ДЗИ 

Декември 

2021г. –  

февруари 

2022г. 

Брой работни 

срещи 
2 2 

Началник на 

отдел ОМДК  

 

 

9.14. 
Изготвяне на анализи за резултатите от национал-

ните външни оценявания в ІV,VІІ, Х клас и ДЗИ  
Май –  Брой анализи 3 4 

Началник на 

отдел ОМДК, 
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септември 

2022г. 

старши  

експерт по 

анализ на ин-

формацията, 

старши  

експерт по 

чуждоезиково 

обучение и 

майчин език 

9.15. 

Улеснен достъп до дигитални ресурси на сайта на 

РУО-Пазарджик чрез създаване на рубрики: 

• Обучение по БДП; 

• Национални и регионални състезания, кон-

курси, форуми; 

• Електронно учебно съдържание в условия 

на ОРЕС; 

• Добри практики. 

Септември 

2021г. – 

септември 

2022г. 

Брой рубрики 0 4 

Старши  

експерт по 

анализ на ин-

формацията,  

служителите 

в отделите 

ОМДК и  

АПФСИО 

 

9.16. 

Методическа подкрепа и контрол на образовател-

ните институции в региона при коректното създа-

ване, въвеждане в НЕИСПУО и използване на 

електронни адреси за комуникация с домейн 

edu.mon.bg  

Септември-

октомври 

2021г 

Брой  

констативни 

протоколи 

0 1 

Старши  

експерт по 

анализ на ин-

формацията, 

старши екс-

перт по ин-

формационно 

осигуряване 

 

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

10.1. 

НП „Система за национално стандартизирано вън-

шно оценяване“ – информиране, координиране на 

дейностите, методическо подпомагане 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

%  

участващи  

училища 

100% 100% 

Старши 

експерт по 

чуждоезиково 

обучение и 

майчин език 

 

10.2. 

Национална програма „Ученически олимпиади и 

състезания“, Модул „Осигуряване на обучение на 

талантливи ученици за участие в ученическите 

Съгласно 

сроковете, 

Брой 

училища 6 8 

Старши  

експерт по 

български 
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олимпиади“ – оценяване на постъпилите проектни 

предложения, координиране на дейностите, мето-

дическо подпомагане 

определени 

в НП 

език и литера-

тура 

10.3. 
Национална програма „Осигуряване на съвре-

менна образователна среда“ 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

    

 

10.3.1. 

Модул „Подобряване на условията за експеримен-

тална работа по природни науки в профилираната 

подготовка“- популяризиране на националната 

програма, информиране на училищата  

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой училища 1 1 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология 

 

10.3.2. 

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на 

учениците“ – популяризиране на националната 

програма, информиране на училищата, изготвяне 

на отчети 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

% информи-

рани училища 

100 % 100 % 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Албена Ди-

митрова) 

 

10.3.3. 

Модул „Културните институции като образова-

телна среда“ – информиране, популяризиране и 

изготвяне на анализи, справки и отчети 

 

Септември  

2021г. – ав-

густ 2022г. 

 

% информи-

рани  училища 

100% 100% 

Старши  

експерт по 

обществени 

науки и  

гражданско 

образование и 

религия 

 

10.3.4. 

Модул „Библиотеките като образователна среда“– 

информиране на училищата за текущи дейности, 

координиране при изпълнение на дейностите 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой  

училища 
4 7 

Старши  

експерт по 

български 

език и  

литература 

 

10.3.5. 

Модул „Площадки за обучение по безопасност на 

движението по пътищата“ – популяризиране на 

националната програма, класиране на проектните 

Съгласно 

сроковете, 

Брой  

детски  12 12 

 

Старши  
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предложения, мониторинг чрез проверки и ана-

лизи и популяризиране на резултатите 

 

определени 

в НП 

градини и 

училища 

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

10.4. 

Национална програма „Заедно в грижата за всеки 

ученик“, Модул 1, Модул 2 и Модул 3 - оценяване 

на проектните предложения, мониторинг, обобща-

ване на отчетите, информация за изпълнение на 

програмата до МОН 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой  

училища 
17 12 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Албена  

Димитрова) и 

старши  

експерт за  

обучението в 

начален етап 

 

10.5. 

Национална програма „Успяваме заедно“ – попу-

ляризиране на националната програма, оценяване 

на проектните предложения от регионалната ко-

мисия, мониторинг на  модул 1- проследяване на 

изпълнението на дейностите, изготвяне на отчет  

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

% проверени 

детски гра-

дини, рабо-

тещи по наци-

оналната 

програма 

100% 100% Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

10.6. 

Национална програма „Информационни и кому-

никационни технологии (ИКТ) в системата на пре-

дучилищното и училищното образование“ - попу-

ляризиране на националната програма – информи-

ране на училищата и детските градини 

 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

% информи-

рани училища 

и детски гра-

дини, участ-

ващи в нацио-

налната прог-

рама 

100% 100% 

 

Старши  

експерт по 

информаци-

онно  

осигуряване 
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10.7. 

Национална програма "Квалификация“– коорди-

ниране на дейностите съгласно зададени от МОН 

срокове – информиране на училища и детски гра-

дини за предстоящи квалификационни форми, оп-

ределяне на участници в обученията и информи-

ране за място и време на провеждане 

 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

%  

информирани 

училища и ДГ 

по зададените 

от МОН квоти 

за участие 

100% 100% 

 

Старши екс-

перт по пре-

дучилищно 

образование 

 

10.8. Национална програма „Заедно за всяко дете“       

10.8.1. 

Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“ Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

 

Брой  

училища 

 

7 

Съобразно 

одобрените 

проектни 

предложе-

ния 

Началник на 

отдел ОМДК 

 

10.8.2. 

Модул 2 „Добри практики за взаимодействие с ро-

дителите на децата и учениците в задължителна 

предучилищна и училищна възраст“ 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

% 

информирани 

училища и 

детски гра-

дини, участ-

ващи в нацио-

налната прог-

рама 

100% 100% 

Началник на 

отдел  

АПФСИО 

 

 

10.9. 

Национална програма „Оптимизиране на вътреш-

ната структура на персонала“ 

 

Януари 

2022г. 

% 

училища 
100 % 100 % 

  

Счетоводител 

 

10.10. 

Национална програма „Иновации в действие“, 

Модул1, Модул 2 и Модул 3 – информиране, ко-

ординиране и мониторинг 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой  

училища 
19 15 

 

Началник на 

отдел ОМДК 

 

10.11. 

Национална програма „Създаване на достъпна ар-

хитектурна среда и сигурност в училища“, Модул 

„Сигурност в училище“ 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

% 

училища 
100 % 100 % 

Старши  

експерт  

по анализ на  
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информаци-

ята и старши 

юрисконсулт 

10.12. 

Национална програма „Бизнесът преподава“, Мо-

дул „Бизнесът в училище“ и Модул „Учители в 

предприятия“ 

 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой училища 6 

 

Съобразно 

одобрените 

проектни 

предложе-

ния 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Александра 

Полищук) 

 

10.13. 

Национална програма „Мотивирани учители“, мо-

дул 2 „Дейности, насочени към придобиване на 

допълнителна професионална квалификация 

„учител по…“, и  „ресурсни учители“ от заети в 

системата лица“ – популяризиране дейностите по 

програмата, подбор на кандидатите, изпращане на 

списък с одобрените кандидати до МОН 

 

В сроковете 

на национал-

ната прог-

рама 

 

% проверени 

документи за 

кандидатст-

ване за учас-

тие 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование и 

старши  

юрисконсулт 

 

10.14. 

Национална програма „Участвай и променяй – ро-

дителят, активен партньор в училищния живот“-ин-

формационно осигуряване, организационно-коор-

динираща и методическа дейност във връзка с реа-

лизиране на НП 

 

 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

 

% информи-

рани училища, 

участващи в 

НП 

100% 100% 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Албена  

Димитрова)  

 

10.15. 

Национална програма „Подпомагане на общините 

за реализиране на дейности за образователна де-

сегрегация и превенция за недопускане на вто-

рична сегрегация“ – информиране на общините 

 

 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

% 

информирани 

общини 

100% 

100% 

Началник  

на отдел  

АПФСИО  

 

10.16. 

Национална програма "Без свободен час”, модул 

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

ден час в детската градина“, модул „Подкрепа на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старши екс-

перт по мате-

матика, 
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обучението от разстояние в електронна среда“- ве-

рификация на документите, предложени от дирек-

торите на училища и детски градини в електрон-

ната система на програмата, за всеки от периодите 

на отчитане, поддържане на „горещ“ телефон за 

сигнали по изпълнение на изискванията за осигу-

реност със заместващи учители; поддържане и ак-

туализиране на банка с кадри за заместващи учи-

тели на отсъстващите от учебни занятия учители 

от училищата и детските градини в област Пазар-

джик; изготвяне и представяне в МОН в срок до 

31.01.2022 г. на анализ и окончателен отчет за ко-

личествените и качествените показатели за изпъл-

нението на програмата за 2021 г. 

 

 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

 

Брой училища 

и детски гра-

дини, участ-

ващи в прог-

рамата 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

старши екс-

перт по пре-

дучилищно 

образование, 

старши екс-

перт по ана-

лиз на инфор-

мацията 

10.17. 

Национална програма „Професионално образова-

ние и обучение“, Модул А, Модул Б, Модул В и 

Модул Г 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой  

подадени про-

ектни предло-

жения 

0 Брой  

одобрени 

проектни 

предложе-

ния 

Старши екс-

перт по орга-

низация на 

средното об-

разование 

(Александра 

Полищук) 

 

10.18. 

Национална програма „Предоставяне на съвре-

менни условия за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в институции в системата 

на предучилищното и училищното образование“ – 

информиране на участниците 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

% 

Информирани 

образователни 

институции 
100% 100% 

Старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 

 

10.20. 

Национална програма „Обучение за ИТ умения и 

кариера“, Модул 1 и Модул 2 – информиране и съ-

действие на информационните центрове 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

% 

Информирани 

образователни 

институции 

 

100% 100% Старши  

експерт по 

математика 
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10.21. 

Национална програма на Министерството на обра-

зованието и науката и на Министерството на отб-

раната „Изучаване и съхраняване на традициите и 

историята на Българската армия“  

 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой  

одобрени  

проекти 

0 Съгласно 

одобрените 

проектни 

предложе-

ния 

Старши  

експерт по 

обществени 

науки и  

гражданско 

образование и 

религия 

 

 

10.22. 

Национална програма „Профилактика и рехабили-

тация на педагогическите специалисти“ 

 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой  

участващи 

0 Съгласно 

броя на 

одобрените  

участници 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология 

 

 

11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 

11.1. 

Проект BG05М2ОР001-0001 „Подкрепа за успех“ 

по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г.  

Брой  

училища и 

ЦПЛР 

92  

училища 

и 1 ЦПЛР 

– Карие-

рен  

център 

86 училища 

и 1 ЦПЛР – 

Кариерен 

център 

Териториален 

екип към 

РУО, опреде-

лен със запо-

вед на минис-

търа на обра-

зованието и 

науката 

 

11.2. 

Проект BG05М2ОР001–2.012-0001 „Образование 

за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука 

и образование за интелигентен растеж“ 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г.  

Брой  

училища и 

детски  

градини 

102  

училища 

и 2 детски  

градини 

Брой 

одобрени 

проектни 

предложе-

ния по дей-

ността от 

прокта 

Териториален 

екип към 

РУО, опреде-

лен със запо-

вед на минис-

търа на обра-

зованието и 

науката 
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11.3. 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно при-

общаване в системата на предучилищното образо-

вание“ по Оперативна програма „Наука и образо-

вание за интелигентен растеж“ 

Септември 

2021г. –  

август 

2022г. 

Брой  

училища и 

детски  

градини 

72 72 

Териториален 

екип към 

РУО, опреде-

лен със запо-

вед на минис-

търа на обра-

зованието и 

науката 

 

11.4. 

Проект REFORM/SC2020/059 „Изработване на 

Национална рамка за качество на образованието и 

грижите в ранна детска възраст“ 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г. 

Брой рамка 0 1 

Старши екс-

перт по пре-

дучилищно 

образование 

 

11.5. 

Проект BG 05M2OP001-2.010-0001  „Квалифика-

ция за професионално развитие на педагогичес-

ките специалисти“ по Оперативна програма „На-

ука и образование за интелигентен растеж“ 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г. 

Брой  

педагогически 

специалисти 

580 

Съобразно 

подадените 

заявления за 

участие 

Териториален 

екип към 

РУО, опреде-

лен със запо-

вед на минис-

търа на обра-

зованието и 

науката 

 

11.6. 

Проект BG05M2OP001-3.018 „Подкрепа за приоб-

щаващо образование“ по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г. 

Брой  

училища и 

детски  

градини 

0 

15 училища 

и 6 детски 

градини 

Териториален 

екип към 

РУО, опреде-

лен със запо-

вед на минис-

търа на обра-

зованието и 

науката 

 

11.7. 

Проект BG05M2OP001-2.014-0001-C01 „Подкрепа 

за дуалната система за обучение“ по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г. 

Брой 

училища 
5 5 

Координатор 

в РУО, опре-

делен със за-

повед на ми-

нистъра на 
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образовани-

ето и науката 

11.8.  

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп 

до училищно образование в условията на кризи“ 

по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г. 

Брой 

училища 
0 110 

Териториален 

екип към 

РУО, опреде-

лен със запо-

вед на минис-

търа на обра-

зованието и 

науката 

 

11.9. 

Проект BG05M2OP001-2.015 „Ученически прак-

тики“ 2 по Оперативна програма „Наука и образо-

вание за интелигентен растеж“ 

Септември 

2021г. –  

септември 

2022г. 

Брой  

училища 
7 

Съгласно 

одобрените 

проектни 

предложе-

ния 

Координатор 

на проекта в 

РУО 

 

11.10. Проект „VIP everywhere“ по Програма „ Еразъм +“ 

Септември 

2021г. –  

април 2022г. 

Брой  

училища 
0 3 

Координатор 

на проекта в 

РУО  

 

11.11. Проект „ENCITS“ по Програма „ Еразъм +“ 

Септември 

2021г. –  

декември 

2022г. 

Брой  

училища 
0 3 

Координатор 

на проекта в 

РУО 

 

11.12. 
Проект „Природните науки вдъхновяват“ по Прог-

рама „ Еразъм +“ 

Септември 

2021г. –  

януари 

2022г. 

Брой  

училища 
0 3 

Координатор 

на проекта в 

РУО 

 

12. 
Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен кален-

дар на МОН 

12.1. 

Организиране, координиране и провеждане на об-

щински, областни и национални кръгове на олим-

пиадите  и националните състезания – определяне 

на училищата координатори 

Октомври 

2021г. –  

юни 2022г. 

%  

образователни  

институции 

100% 100% 

Началник на 

отдел ОМДК 

и старши  

експертите по 

учебни пред-

мети 
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12.2. 

Организиране и провеждане на национални етапи 

на дейностите от Националния календар за изяви 

по интереси на децата и учениците и ученическите 

игри за учебната 2021-2022г.  

 

 

 

Септември 

2021г. –  

юли 2022г. 

%  

образователни  

институции 

100% 100% 

Началник на 

отдел ОМДК 

 

 

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

13.1. Тематични проверки       

13.1.1 

„Интердисциплинарен подход в обучението в на-

чален етап за формиране ключови компетентности 

на учениците“ 

• НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик; 

• ОУ „Христо Ботев“, гр. Велинград;  

• ОУ „Проф. Марин Дринов“, гр. Панагюрище. 

 

Февруари – 

април 2022г. 

Брой  

училища 
3 3 

Старши  

експерт за 

обучението в 

начален етап 

 

13.1.2 

„Използване на диагностичната и прогностичната 

функция на оценяването на входното и междин-

ното равнище по БЕЛ на учениците в V-VІІ клас 

като база за установяване и преодоляване на дефи-

цитите“ 

• ОУ „Отец Паисий“, с. Огняново, общ. Пазар-

джик; 

• ОУ „Васил Левски“, с. Величково, общ. Пазар-

джик; 

• ОУ „Христо Смирненски“, с. Ветрен дол, общ. 

Септември; 

• ОбУ „Любен Каравелов“,  гр. Пещера. 

Януари –  

април 2022г. 

Брой  

училища 
3 4 

Старши  

експерт по 

български 

език и  

литература 

 

13.1.3. 

„Развитие на творческото мислене на учениците 

при създаване на проекти в училище по чужд език“ 

• СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча;  

• СУ „Христо Смирненски“, с. Света Петка, 

общ. Велинград; 

• ОУ „Христо Ботев“, с. Бяга, общ. Брацигово. 

Октомври - 

декември 

2021г. 

Брой  

училища  
0 3 

Старши  

експерт по 

чуждоезиково 

обучение и 

майчин език 
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13.1.4. 

„Дейности за придобиване на ключовите компе-

тентности и междупредметните връзки в часовете 

по гражданско образование в ХI-ХII клас“ 

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

• ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград; 

• ПГХВТ „Атанас Ченгелев“, гр. Пещера; 

• ПГ по МЗС, гр. Септември 

Януари –  

април 2022г. 

Брой  

училища 
0 4 

Старши  

експерт по 

обществени 

науки и  

гражданско 

образование и 

религия 

 

13.1.5. 

Реализирани дейности за изграждане и развиване 

на основни компетентности в областта на природ-

ните науки чрез практическа насоченост по при-

родни науки в прогимназиален етап 

• ОУ „Христо Смирненски“, гр. Пазарджик; 

• ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница; 

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

Януари –  

април  

2022г. 

Брой  

училища 
0 3 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология 

 

13.1.6. 

„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 

потребности“ 

• СУ ,, Христо Смирненски“, гр. Септември 

• ДГ „Върбица“, гр. Пазарджик; 

• ДГ „Сокола“, гр. Пещера 

• ДГ „Пъстро хвърчило“, с. Бяга 

• СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Ракитово; 

• ОУ „Неофит Рилски“, гр. Велинград; 

• СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, общ. 

Велинград; 

• СУ „Кирил и Методий“, с. Нова Махала, общ. 

Батак; 

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

• ОУ „20 април“, гр. Панагюрище;  

Октомври  

2021г. –  

януари 

2022г. 

Брой  

институции 
9 13 

Старши  

експерт по 

приобщаващо 

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

общ. Септември;  

• ДГ „Детство“, с. Мало Конаре, общ. Пазар-

джик;  

• ДГ „Приказно вълшебство“, гр. Септември; 

13.1.7. 

„Училищни политики за привличане на родите-

лите като активни партньори в ОВП и организира-

нето на ОРЕС“   

• СУ „Димитър Гачев”, гр. Пазарджик; 

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

общ. Септември; 

• ОУ „Христо Ботев“, гр. Ракитово; 

• ОУ „Свещ. Недельо Иванов“, с. Поибрене, 

общ. Панагюрище; 

• ОУ „Георги Бенковски“, гр. Велинград, 

• ОбУ „Любен Каравелов“, гр. Пещера; 

• НПГГС „Христо Ботев“, гр. Велинград; 

• ПМГ „Константин Величков“, гр. Пазарджик; 

• ПГФР, гр. Пазарджик. 

Ноември 

2021г. –  

април 2022г. 

Брой  

училища 
0 9 

Началник на 

отдел ОМДК  

 

13.1.8. 

Контрол и мониторинг 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  Панагюрище (по чл. 19, т.8, чл.20, чл.77 от 

Постановление №163/29.06.2015г.). 

 

Ноември - 

декември 

2021г. 

Брой  

проверки 
1 1 

Началник на 

отдел  

АПФСИО  

 

 

13.2. Текущи проверки       

13.2.1. 

Спазването на ДОС за предучилищно образование 

• ДГ „Приказни герои“ – гр. Септември 

• ДГ „Приказно вълшебство“ – гр. Септември 

 

 

Април 2021 

г. –  юни 

2022 г. 

 

Брой  

детски  

градини 

 

 

2 

 

 

2 

Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 
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13.2.2. 

Съответствието на отразената в списък-образец 

№2 информация за детската градина и организаци-

ята на образователния процес за учебната година с 

нормативната уредба 

• ДГ „Катя Ванчева“ – гр. Батак 

• ДГ „Радост“ – с. Нова Махала 

• ДГ „Катя Ванчева“ – с. Фотиново 

• ДГ „Щурче“ – гр. Белово 

• ДГ – с. Сестримо 

• ДГ „Здравец“ – гр. Брацигово 

• ДГ „Слънце“ – с. Исперихово 

• ДГ „Пъстро хвърчило“ – с. Бяга 

• ДГ „Вълшебство“ – с. Козарско 

• ДГ „Слънчице“ – с. Калугерово 

• ДГ – с. Лесичово 

Септември  

2021 г.  

Брой  

детски  

градини 

 

 

0 

 

 

11 

Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

13.2.3. 

 

 

Контрол върху разходваните от Частна ДГ „Доб-

рота“ – с. Синитово средства, получени от държав-

ния бюджет (глава 10, Раздел ІІ от Наредба за фи-

нансиране на институциите в СПУО, ПМС №219 

от 05.09.2017г. 

 

 

Ноември 

2021г. –  

февруари 

2022г. 

 

 

Брой   

детски  

градини 

 

 

 

0 

 

 

 

1 

Началник на 

отдел  

АПФСИО, 

старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

13.2.4. 

„Реализация и ефективност на целодневната орга-

низация на учебния ден в начален етап“  

• ОУ „Любен Каравелов“, гр. Пазарджик; 

• СУ „Нешо Бончев“, гр. Панагюрище; 

• СУ „Христо Ботев“, гр. Септември. 

Ноември – 

декември 

2021г. 

Брой  

училища 
3 3 

Старши  

експерт за 

обучението в 

начален етап 

 

13.2.5. 

„Урочната работа на учителите – планиране, пред-

варителна подготовка, преподаване, в изпълнение 

на новите учебни програми по български език и 

литература в ХІІ клас“ 

• СУ „Христо Ботев“, гр. Септември; 

Октомври– 

декември 

2021г. 

Брой  

училища 
3 3 

Старши  

експерт по 

български 

език и  

литература  
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• ПГИТ „Алеко Константинов“,  гр. Велинград; 

• ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик. 

13.2.6. 

„Проверка на състоянието на обучението по чужд 

език в седми и десети клас“ 

• ОУ „Кочо Честименски“, с. Пищигово, общ. 

Пазарджик; 

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

наре, общ. Пазарджик; 

• СУ „Георги Бенковски“, гр. Пазарджик. 

• СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Пещера. 

Февруари – 

април 2022г. 

Брой  

училища 
0 4 

Старши  

експерт по 

чуждоезиково 

обучение и 

майчин език 

 

13.2.7. 

„Урочната работа на учителя по математика – пла-

ниране, предварителна подготовка, преподаване, 

за постигане на очакваните резултати, заложени в 

учебната програма по предмета“ 

• ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ – гр. Пещера; 

• ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Пещера; 

• ОУ „Г. С. Раковски“ – с. Медени поляни, общ. 

Сърница; 

• СУ „Христо Ботев“ – гр. Септември; 

• ОУ „Свещеник Недельо Иванов“ – с. Поиб-

рене, общ. Панагюрище. 

Октомври 

2021г. – 

март 2022г. 

Брой  

училища 
4 5 

Старши  

експерт по 

математика 

 

13.2.8. 

Осъществяване на методическо подпомагане и 

контролна дейност, относно прилагането на но-

вите учебни програми по биология и здравно об-

разование, химия и опазване на околната среда и 

физика и астрономия за XII клас по отношение на 

профилираната подготовка във втори гимназиален 

етап 

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

• СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик; 

• СУ „Методий Драгинов“, с. Драгиново, общ. 

Велинград. 

Септември - 

декември 

2021 г. 

Брой  

училища 
0 3 

Старши  

експерт по 

природни  

науки и  

екология 
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13.2.9. 

Методическа подкрепа и контрол на организаци-

ята и провеждането на часовете по обществени на-

уки в профилирана подготовка 

• СУ „Кирил и Методий“, с. Нова махала, общ. 

Батак;  

• СУ „Васил Левски“, гр. Велинград; 

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

• СУ  „Свети Климент Охридски“, гр. Ракитово.        

Октомври –

декември 

2021 г. 

 

Брой  

училища 
0 4 

Старши  

експерт по 

обществени 

науки и  

гражданско 

образование и 

религия 

 

13.2.10. 

Методическа подкрепа и 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  

•  ОУ „Георги Бенковски“, гр. Велинград;  

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

• ДГ „Приказни герои“, гр. Септември;  

• ОбУ „Христо Ботев“, с. Калугерово;  

• ОУ „Константин Величков“, с. Паталеница, 

общ. Пазарджик; 

• ОУ „Христо Ботев“, гр. Ракитово. 

Януари 

2022г. –  

март  2022г. 

Брой  

институции 
8 6 

Старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 

 

13.2.11. 

Методическа подкрепа и контрол на дейностите и 

изготвянето на необходимата документация, раз-

писани в Механизма за противодействие на учи-

лищния тормоз и Алгоритъма за неговото прила-

гане както и предоставянето на обща подкрепа по 

чл.45 от Наредбата за приобщаващо образование 

за преодоляване на проблемно поведение“  

•  ПГИТМТ,  гр. Панагюрище;  

• СУ „Васил Левски“, гр. Велинград; 

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

Октомври – 

декември 

2021г. 

Брой  

училища 
0 

 

3 

 

Старши  

експерт по 

приобщаващо 

образование 
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13.2.12. 

Осъществяване на методическа подкрепа и конт-

рол на разработените от училищните екипи инди-

видуални учебни планове и тяхното изпълнение 

Март 2022 г. 

– април 

2022г. 

Брой  

училища 
0 5 

Старши екс-

перт по при-

общаващо об-

разование 

 

13.2.13. 

Текуща  проверка относно организацията за опаз-

ване и възстановяване на учебниците, предоста-

вени за безвъзмездно ползване със срок над  една 

година, предоставени по реда на ПМС № 79 на 

МС/ 13.04.2016 г. 

• ОУ „Христо Ботев“, с. Церово, общ. Лесичово; 

• НУ „Васил Левски“, гр. Септември; 

• СУ „Георги Брегов“, гр. Пазарджик. 

Юни 2022г. Брой  

училища 

4 3 
Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Албена  

Димитрова)  

 

13.2.14. 

Контрол на организиране на самостоятелната 

форма на обучение по чл.112, ал.1, т. 2 от Закона 

за предучилищното и училищното образование 

 

 

Януари 

2022г. –  

юли 2022 г. 

Брой  

ученици в 

СФО по чл. 

112, ал. 1, т. 2  

5 Брой  

ученици,  

определени 

от  

експертната 

комисия 

Началника на  

отдел ОМДК  

 

 

13.2.15. 

Съответствие на отразената в Списък-образец1 

информация за образователната институция и ор-

ганизацията на образователния процес за учебната 

година с нормативната уредба: 

• НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик; 

• НУ „Никола Фурнаджиев“, гр. Пазарджик; 

• НУ „Васил Левски“, гр. Пазарджик; 

• НУ „Михаил Каролиди“, гр. Пещера; 

• НУ „Васил Петлешков“, гр. Брацигово; 

• ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик; 

• ОУ „Христо Ботев“, с. Исперихово, общ. Бра-

цигово; 

• ОбУ „Васил Левски“, с. Кръстава, общ. Велин-

град; 

• ПГ „Иван Сергеевич Аксаков“, гр. Пазарджик; 

Октомври  

2021 г. 

Брой  

училища 
5 11 

Комисия,  

определена 

със заповед 

на началника 

на РУО 
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• ПГД „Иван Вазов“, гр. Велинград; 

• ОбУ „Христо Ботев“, с. Семчиново, общ. Сеп-

тември. 

13.2.16. 

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 учи-

лища. Изготвяне на становища за предложените 

средищни и защитени училища и средищни и за-

щитени детски градини съгласно чл. 3, ал. 2, т. 22 

на ПУФРУО 

Юли – 

септември 

2022 г. 

% проверени 

училища и 

детски гра-

дини, за които 

има решения и 

предложения 

от Общинс-

ките съвети 

 

 

 

 

100% 
100% 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Албена  

Димитрова) 

 

13.2.17. 

Контрол при провеждане на изпитите за валиди-

ране на знания, умения и компетентности по про-

фесии или част от професии 

Ноември 

2021 г. – 

юни 2022 г. 

% училища, в 

които се про-

вежда изпити 

за валидиране 

100% 100% 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Александра 

Полищук) 

 

13.2.18. 

Контрол на методиката на оценяване на резулта-

тите от проведените  ДИ по теория и практика за 

придобиване на СПК- 2022 г. и съответствието й с 

Наредба №1/19.02.2020 г. 

• СУ „Ал. Иванов – Чапай“, гр. Белово; 

• СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сърница; 

• ПГПТ, гр. Пазарджик; 

• ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик; 

• ПГТ, с. Виноградец, общ. Септември 

Юни – юли 

2022 г. 

Брой  

училища 
0 5 

Старши  

експерт по 

организация 

на средното 

образование 

(Александра 

Полищук) 

 

13.2.19. 

Контрол на  разходваните от ОУ „Неофит Рилски“, 

гр. Велинград, НУ „Г. С. Раковски“, гр. Пазар-

джик, НУ „М. Куманов“, гр. Пещера, ОУ „Г. Бен-

ковски“, гр. Велинград и СУ „Димитър Гачев“ – 

Май – юни 

2022г. 

Брой  

институции 
0 2 

Началник на 

отдел  

АПФСИО 
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гр. Пазарджик средства от държавния бюджет за 

работа с деца и ученици от уязвими групи чрез бю-

джетите на първостепенните разпоредители с бю-

джет   

13.2.20. 

Контрол на присъствието на учениците в училище 

и на коректното отразяване на отсъствията в днев-

ниците на паралелките (чрез мобилни групи) 

Септември 

2021г. – 

юни 2022г. 

Брой  

училища 

37 20 Началник на 

отдел ОМДК, 

началник на 

отдел  

АПФСИО и 

комисия по 

заповед на  

началника на 

РУО 

 

13.3. Мониторинг       

13.3.1. 

Мониторинг на апробирането на Педагогическа 

практика „Утринна приказка“ – в първа, втора, 

трета и четвърта група в детската градина: 

• ДГ „Дъга“ – гр. Пазарджик 

• ДГ Фантазия“ – гр. Велинград 

• ДГ „Слънчице“ – с. Калугерово 

• ДГ „Пролет“ – с. Драгиново 

• ДГ „Мир“ – гр. Сърница 

• ДГ „Детелина“ – с. Паталеница 

Октомври 

2021 г. – май 

2022 г. 

% проверени 

ДГ, участващи 

в апробира-

нето  

100% 100% 

Старши  

експерт по 

предучи-

лищно  

образование 

 

13.3.2. 

Мониторинг по НП „Иновации в действие“ (чл.75, 

ал.1 от Наредба №9 от 19.08.2016г. за институци-

ите в СПУО 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой  

мониторинги 

9 

Съобразно 

одобрените 

проектни 

предложе-

ния 

Началник на 

отдел ОМДК 

 

13.3.3 

Мониторинг на изпълнението на дейностите по 

националните програми  

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в НП 

Брой  

мониторинги 

63 60 Началник на 

отдел ОМДК, 

началник на 

отдел  
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АПФСИО и 

старши  

експерти от 

РУО 

13.3.4. 

Мониторинг на изпълнението на дейностите по 

проекти по ОП НОИР 

Съгласно 

сроковете, 

определени 

в проектите 

Брой  

мониторинги 
187 180 

Териториални 

екипи по  

проектите 

 

 

 

 

 

 


