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

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВИДИН 

 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА 

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – ВИДИН 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 

 

II. Приоритети на национално ниво за учебната 2021/2022 година 

1. Ранно детско развитие. Прилагане на Националната рамка за качество на образованието и грижите в ранната въз-

раст. 

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 активно-

то учене и за формиращо оценяване на учениците. 
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3. Продължаваща квалификация на педагогическите специалисти с фокус върху формиране и усъвършенстване на 

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

4. Изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на профе-

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

ние). 

5. 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 образовател-

ния процес. 

6. Подкрепа на учениците и учителите за преодоляване на дефицитите в обучението по отделни учебни предмети  с ак-

цент върху български език и литература и математика. 

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

ките специалисти 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. 

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. 

 

III. Други регионални приоритети в дейността на РУО 

1. Учене чрез прилагане на компетентности подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ. 

2. Насърчаване на извънкласните дейности и стимулиране на изявите на учениците. 

 

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  

изпълнение 

Индикатори за изпълнение Отговорник Забележка 

Мерна 

единица 

(брой, %) 

Базови 

стойности 

Планирани 

стойности 

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

1.1.  Споделяне на ефективни модели за адаптация и социа-

лизация на децата в ранна детска възраст при 

постъпването им в детската градина. 

Февруари - 

април  

2022 г. 

Брой 

работни 

срещи 

0 1  Старши експерт по ПО 
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1.2.  Обмяна на добри практика във връзка с организация на 

материалната и възпитателна среда в ранна детска 

възраст. 

Октомври - 

декември 

2021 г. 

Брой 

открити 

практики 

0 1  Старши експерт по ПО 

 

 

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 формиращо оценяване на учениците. 

2.1. Провеждане на открити педагогически практики в 

условията на ОРЕС. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

педаго-

гически 

практики 

0 2 Старши експерт по БЕЛ  

2.2. Организационно и методическо подпомагане на учите-

лите по ОНГОР за развитие на дигиталните им компе-

тентности, чрез реализиране на открити педагогически 

практики. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой  

открити 

практики 

0 2 Старши експерт по 

ОНГОР 

 

2.3. Открита практика на приобщаващо образование с 

ресурсно подпомагане в СУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий“, гр. Видин. 

Декември  

2021 г. 

Брой  

открити 

практики 

0 1 РЦПППО и Старши 

експерт по ОНГОР 

 

2.4. Открита практика на приобщаващо образование с 

ресурсно подпомагане в СУ „П. Р. Славейков“, гр. 

Видин. 

Април  

2022 г. 

Брой  

открити 

практики 

0 1 РЦПППО и Старши 

експерт по ОНГОР 

 

2.5. Обогатяване на банката с ресурси, достъпна на сайта на 

РУО – Видин за ефективно провеждане на ОРЕС  - 

споделяне на добри практики за развиване на дигитал-

ни компетентности на участниците в образователния 

процес, за стимулиране на активното учене, за форми-

ращо оценяване на учениците и представяне на инова-

тивни продукти. 

Учебна 

2021/2022 

година 

н/п н/п н/п Старши експерти от 

отдел ОМДК и отдел 

АПФСИО 

 

2.6. Семинар за обмен на добри педагогически практики 

между училища, осъществяващи ПОО от областите 

Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Търговище на тема: 

„Развиване на дигитални компетентности на учителите 

за стимулиране на активно учене и за формиращо оце-

няване на учениците“. 

Учебна 

2021/2022 

година  

Брой 

срещи 

0 1 Старши експерт по 

ПОО 

 

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

ки език и литература и математика. 
3.1. Набелязване на мерки за преодоляване на дефицитите 

по български език и литература и по математика след 

проведен анализ на резултатите от входно ниво в VI и 

VII клас в училища с ниски резултати на НВО. 

Учебна 

2021/2022 

година  

Брой 

срещи 

0 2 Старши експерт по БЕЛ 

Старши експерт по ма-

тематика 
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3.2. Изготвяне на анализи на резултатите и набелязване на 

мерки за повишаване на знанията след пробните изпити 

в VII, X и ХII клас по български език и литература и 

VII и X клас по математика.  

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

анализи  

0 5 Старши експерт по БЕЛ  

Старши експерт по ма-

тематика 

 

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. Дейности по Механизма за съвместна работа на инсти-

туциите по обхващане и включване в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучи-

лищна и училищна възраст (ПМС № 100/8 юни 2018 г.). 

Септември 

2021 г. - 

септември 

2022 г. 

Брой 

ученици 
н/п н/п Старши експерти от 

отдел ОМДК и АП-

ФСИО, ръководители 

на екипи 

 

4.2. Участие в заседанията на Областен координационен 

център - Видин за координиране на дейностите по 

Постановление № 259 на МС от 14.10.2019 г. за изме-

нение и допълнение на Постановление № 100 на Ми-

нистерския съвет от 2018 г. за създаване и функциони-

ране на Механизъм за съвместна работа на институци-

ите по обхващане и включване в образователната сис-

тема на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст през учебната 2021/2022 година. 

Учебна 

2021/2022 

година 

 

Брой 

заседа-

ния 

0 Ежемесечно Старши експерт 

по математика 

 

 

4.3. Дейности по изпълнение на ПМС № 46 за определяне 

на минимални диференцирани размери на паричните 

средства за физическа активност, физическо възпита-

ние, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и 

учащи в институции в системата на предучилищното и 

училищното образование и във висшите училища. 

Февруари - 

април  

2022 г. 

Брой 

участва-

щи    

училища 

и детски 

градина 

Брой      

постъпили 

проектни 

предложе-

ния 

Съгласно кла-

сираните  

проектни 

предложения 

Старши експерт по 

ФВС 

Старши експерт по ПО 

 

4.4. Събиране на информация за изпълнение на дейностите 

по осигуряване, ползване и съхраняване на познавател-

ните книжки, учебниците и учебните комплекти за 

безвъзмездно ползване от училищата и детските гради-

ни. 

Съгласно 

заповед на 

министъра на 

образование-

то и науката 

% н/п н/п Отдел 

АПФСИО 
 

4.5. Обучение на тема: „Методика за прилагане на инстру-

мент за интегрирана оценка на потребностите и ресур-

сите на дете в риск“. 

Септември - 

октомври  

2021 г. 

Брой 

срещи 
0 1 Старши експерти от 

РУО - Видин, ръково-

дители на екипи 
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4.6. Дейност на експертна комисия в РУО – Видин за приз-

наване на завършен период или клас за класовете от VІІ 

до ХII включително, на завършен първи гимназиален 

етап от средната степен на образование, както и приз-

наването на основно образование, на средно образова-

ние и/или на професионална квалификация. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 100 % 100 % Експертна  

комисия 

от отдел ОМДК 

 

4.7. Дейност на експертна комисия по чл. 112 от ЗПУО. Учебна 

2021/2022 

година 

% 100 % 100 % Експертна комисия 

от отдел ОМДК 
 

4.8. Дейности по актуализиране на списъка на средищните 

и защитените детски градини и училища за учебната 

2022/2023 година. 

Август –  

септември 

2022 г. 

% 100 % 100 % Комисия от старши 

експерти от отдел 

ОМДК 

 

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

петентности при провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. 
5.1. Работна среща с педагогическите специалисти, рабо-

тещи в сферата на предучилищното образование от-

носно приоритети и насоки за работа през учебната 

2021/2022 година. 

Септември 

2021 г. 

 

Брой  

работни 

срещи 

0 

 

1 

 

Старши експерт по ПО  

5.2. Работна среща с учителите по български език и литера-

тура във връзка с анализ на обучението и постигнатите 

резултати през учебната 2020/2021 година, набелязване 

на приоритети за учебната 2021/2022 година.  

Септември 

2021 г. 

 

Брой  

работни 

срещи 

0 

 

1 

 

Старши експерт по БЕЛ  

5.3. „Учители обучават учители“ – споделяне на добри 

педагогически практики при провеждане на обучение в 

електронна среда. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

работни 

срещи 

0 1 Старши експерт по БЕЛ  

5.4. Работна среща с учителите по математика, информати-

ка и ИТ във връзка с анализ на обучението и постигна-

тите резултати през учебната 2020/2021 година, набе-

лязване на приоритети за учебната 2021/2022 година и 

акценти в работата, свързани с прилагане и изпълнение 

на новите учебни планове в V клас и учебни програми 

по ПП в XII клас. 

Септември 

2021 г. 

 

Брой  

работни 

срещи 

0 

 

1 

 

Старши експерт 

по математика 
 

5.5. Актуализиране на екипа от учители по математика и 

ИТ в MS Team  - Math&IT-Vidin и поддържане на база 

от учебни ресурси за споделяне на добри практики. 

Учебна 

2021/2022 

година 

н/п н/п н/п Старши експерт 

по математика 
 

5.6. Работна среща с учителите по ОНГОР за набелязване 

на приоритетите за учебната 2021/2022 година. 
Септември 

2021 г. 
Брой 

работни 

срещи 

0 1 Старши експерт по 

ОНГОР 
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5.7. Работна среща за подпомагане на учителите във връзка 

с организиране и провеждане на профилираното обуче-

ние по учебните предмети география и икономика, 

история и цивилизации, философия. 

Септември 

2021 г. 
Брой 

работни 

срещи 

0 1 Старши експерт по 

ОНГОР 
 

5.8. Изграждане на група на учителите по ОНГОР в елект-

ронната платформа Мicrosoft Teams за методическа 

подкрепа и споделяне на добри практики.  

Септември – 

октомври 

2021 г. 

Брой 

групи 
0 1 Старши експерт по 

ОНГОР 
 

5.9. Работна среща с учители по физическо възпитание и 

спорт за организиране и провеждане на образователно-

възпитателния процес по ФВС. 

Септември 

2021 г. 

Брой 

работни 

срещи 

1 1 Старши експерт по 

ФВС 
 

5.10. Работна среща на тема: „Създаване и използване на 

дигитални учебни ресурси в часовете по професионал-

на подготовка при провеждане на обучение от разстоя-

ние в електронна среда“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

работни 

срещи 

0 1 Старши експерт по 

ПОО 
 

5.11. Работна среща с директори на ПГ и СУ с професионал-

ни паралелки и учителите по професионална подготов-

ка във връзка с въвеждането и прилагането на Наредба 

№ 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането 

на изпитите за придобиване на професионална квали-

фикация. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

работни 

срещи 

0 1 Старши експерт по 

ПОО 
 

5.12. Регионална конференция на РЦПППО-Видин на тема: 

Приобщаващо образование – 2022 „Социално и емоци-

онално учене“. 

Март  

2022 г. 

Брой 

конфе-

ренции 

0 1 РЦПППО и Старши 

експерт по ОНГОР 
 

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). 
6.1. Кръгла маса на тема: „Добри педагогически практики в 

дуалното обучение“. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

срещи 

0 1 Старши експерт по 

ПОО 
 

6.2. Организиране и провеждане на дискусионни              

срещи с учениците от VІІ клас с представители на 

бизнеса, профилираните и професионални училища за 

възможностите за образование в гимназиален етап през 

учебната 2022/2023 година. 

Декември 

2021 г. - 

март 2022 г. 

Брой 

дискуси-

онни 

срещи 

8 8 Старши експерт по 

ПОО и ЦПЛР с предмет 

на дейност кариерно 

ориентиране и консул-

тиране 

 

6.3. Организиране и провеждане на Панорама на                 

средното образование. 

Април - май 

2022 г. 

Брой 

панорами 

1 1 Старши експерт по 

ПОО  
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6.4. Популяризиране на организираните от                            

професионалните гимназии „Дни на отворени врати“. 

 

Април - май 

2022 г. 

Брой 1 1 Старши експерт по 

ПОО и ЦПЛР с предмет 

на дейност кариерно 

ориентиране и консул-

тиране 

 

6.5. Организиране и провеждане на Европейска седмица на 

професионалните умения. 

 

Октомври - 

ноември  

2021 г. 

Брой 0 1 Старши експерт по 

ПОО 
 

6.6. Организиране и провеждане на работна среща с дирек-

торите на училища, осъществяващи държавен план-

прием в VIII клас, на тема: „Държавният план-прием по 

професии в съответствие с потребностите на пазара на 

труда”.  

 

Декември 

2021 г. 

Брой 

срещи 

5 6 Началник на отдел 

ОМДК; старши експерт 

по ПОО и представите-

ли на: ОА, общини, 

бизнес партньори и 

ДБТ. 

 

6.7. Обобщаване на предложенията на училищата за държа-

вен план-прием за учебната 2022/2023 година по про-

фесии/специалности.  

Януари 

2022 г. 

% 100% 100% Старши експерт  

по ПОО 
 

6.8. Съгласуване на предложението за държавен план-

прием за учебната 2022/2023 година с Комисията по 

заетостта към областния съвет за регионално развитие. 

Февруари 

2022 г. 

% 100% 100% Старши експерт 

 по ПОО 
 

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

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. Работна среща за споделяне на авторски дидактични 

игри за повишаване качеството на педагогическото 

взаимодействие за работа в електронна среда. 

Септември - 

октомври 

2021 г. 

Брой 

работни 

срещи 

0 1 Старши експерт по ПО 

 
 

7.2. Организиране и провеждане на образователен форум на 

тема: „Креативни и иновативни модели на образова-

телно-възпитателния процес в детската градина“. Спо-

деляне на добри практики относно спечелени проекти: 

Иновативен проект „Земята - наш общ дом“;  

„Емоционална интелигентност за щастливи и успешни 

деца“; 

Проект „STEAM, роботика, учене чрез игра“. 

Ноември  

2021 г. - 

 май 2022 г. 

Брой 

форуми 

0 1 Старши експерт по ПО 

 
 

7.3. Обмен на добри практики с учителите по български 

език и литература за прилагане на проектно-базирано 

обучение в образователния процес. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

работни 

срещи 

0 1 Старши експерт по БЕЛ  
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7.4. Обмен на добри практики с учителите по математика и 

ИТ в прогимназиален етап за насърчаване прилагането 

на иновации в образователния процес. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

работни 

срещи 

0 1 Старши експерт  

по математика 
 

7.5. Обучение на учителите по математика и ИТ за създава-

не на учебни ресурси и учебно съдържание при присъс-

твено обучение и в условията на ОРЕС. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

обучения 

0 1 Старши експерт  

по математика 
 

7.6. Създаване и поддържане на регионална библиотека с 

учебни електронни ресурси по учебните предмети 

ОНГОР в електронната платформа Мicrosoft Teams.  

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

библио-

теки  

0 1 Старши експерт по 

ОНГОР 
 

7.7. Форум за споделяне на успешни иновации за осъщест-

вяване на проектно-базирано обучение, за работа в 

екип,  за създаване на учебни ресурси и учебно съдър-

жание, за прилагане на междупредметни връзки в обу-

чението при присъствено обучение и в условията на 

ОРЕС. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

форуми  

0 1 Старши експерти от 

отдел ОМДК 
 

7.8. Междуинституционален мост и открита педагогическа 

практика на тема: „Прилагане на иновативни методи на                                   

преподаване по учебни предмети от професионалната 

подготовка“ от област Видин, Монтана, Хасково и 

Търговище 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 0 1 Старши експерт по 

ПОО 
 

7.9. Подкрепа на учители по професионална подготовка с 

до пет години педагогически стаж. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Консулта-

ции при 

необхо-

димост 

н/п н/п Старши експерт по ПОО  

7.10. Дни на STEM професии „Да творим в екип” за открити 

практики за обмен на общи идеи между училища, обу-

чаващи по STEM професии. 

Учебна 

2021/2022 

година 

н/п н/п н/п Старши експерт по ПОО  

 
 

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. Споделяне на добри практики за системно взаимодейс-

твие с родителите относно организацията в образова-

телния процес при педагогическото взаимодействие с 

децата в предучилищна възраст от разстояние в елект-

ронна среда. 

Септември - 

октомври 

2021 г. 

Брой  

работни 

срещи 

0 1  Старши експерт по ПО  
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8.2. Координиране, организиране и провеждане на родител-

ски срещи с родителите на учениците в VII клас за 

възможностите за обучение в VIII клас. 

Май - 

юни 2022 г. 

Брой 

родител-

ски сре-

щи 

0 4 Старши експерт по 

ПОО съвместно с ЦПЛР 

с предмет на дейност 

кариерно ориентиране и 

консултиране 

 

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

9.1. Учене чрез прилагане на компетентностия подход и повишаване на резултатите от НВО и ДЗИ. 

9.1.1. Изготвяне на изпитни материали за проверка на компе-

тентности като очаквани резултати от учебната про-

грама по български език и литература за VII, X и XII 

клас и по математика за VII клас и X клас. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой  

изпитни 

материа-

ли 

0 4 Старши експерт по БЕЛ  

Старши експерт  

по математика 

 

9.1.2. Провеждане на пробни изпити по български език и 

литература за анализ на постигнатите, в резултат на 

обучението на учениците, компетентности като очак-

вани резултати в VII клас, X клас и XII клас.  

Учебна 

2021/2022 

година. 

Брой  

изпити  

0 3 Старши експерт по БЕЛ  

9.1.3. Провеждане на пробни изпити по математика за анализ 

на постигнатите, в резултат на обучението на ученици-

те, компетентности като очаквани резултати в VII клас 

и X клас. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой  

изпити 

0 2 Старши експерт  

по математика 
 

9.1.4. Изготвяне на изпитни материали по новия формат на 

ДЗИ по география и икономика, история и цивилизации 

и по философия. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

изготве-

ни мате-

риали 

0 3 Старши експерт по 

ОНГОР 
 

9.2. Насърчаване на извънкласните дейности и стимулиране на изявите на учениците. 
9.2.1. Взаимодействие с родителите за пълноценното разви-

тие на децата и учениците чрез дейността на клубовете 

„Млади възрожденци“, учредени в образователните 

институции в област Видин. 

Учебна 

2021/2022 

година 

%  100% 100% Старши експерт по 

ОНГОР 
 

9.2.2. Подкрепа при организиране и провеждане на областен 

кръг на Национален конкурс „Бог е любов“. 

 

Съгласно 

заповед на 

МОН и рег-

ламента  

% 100 % 100 % Старши експерт по 

ОНГОР 
 

9.2.3. Подкрепа при организиране и провеждане на национа-

лен кръг на олимпиадата по философия. 

 

Съгласно 

заповед на 

МОН и рег-

ламента 

% 100 % 100 % Старши експерт по 

ОНГОР 
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9.2.4. Подкрепа при организиране и провеждане на национа-

лен кръг на олимпиадата по лингвистика. 

 

Съгласно 

заповед на 

МОН и рег-

ламента 

% 100 % 100 % Старши експерт  

по математика 
 

9.2.5. Връчване на ежегодна награда „Антим I Видински“ Май 2022 г. н/п н/п н/п РУО - Видин  
10. Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование през учебната 2021/2022 година  

10.1. Национална програма „Обучение за ИТ кариера“. Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% Старши експерт  

по математика 

 

 

10.2 Национална програма „Мотивирани учители“. Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% 

 

Старши експерт по 

ЧЕМЕ 
 

10.3. Национална програма „Бизнесът преподава“. 

 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% 

 

Старши експерт по 

ПОО 
 

10.4. Национална програма „Иновации в действие“. 

 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% 

 

Старши експерт по БЕЛ 

Старши експерт по 

ФВС  

Старши експерт по 

ПОО 

 

10.5. Национална програма „Ученически олимпиади и състе-

зания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи 

ученици за участие в ученическите олимпиади“. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% Комисия от старши  

експерти от отдел 

ОМДК 

 

10.6. Национална програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“. 

Модул „Библиотеките като образователна среда”. 

Модул „Културните институции като образователна 

среда“. 

Модул „Площадки за обучение по безопасност на дви-

жение по пътищата“. 

Модул „Подобряване на условията за експериментална 

работа по природни науки в профилираната подготов-

ка“. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% Комисия от старши  

експерти от отдел 

ОМДК 
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10.7. Национална програма „Изучаване и съхраняване на 

традициите и историята на Българската армия“, Модул 

А „Разработване на училищни проекти, свързани с 

изследване на историческото минало на Българската 

армия, както и за тържествено отбелязване на Деня на 

храбростта и празника на Българската армия – 6 май“ 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% Комисия от старши  

експерти от отдел 

ОМДК 

 

10.8. Национална пограма „Без свободен час”  

Модул „Без свободен час в училище”. 

Модул „Осигуряване на допълнително възнаграждение 

за компенсиране разходите на педагогическите специа-

листи за консумативи при ОРЕС”. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

Брой 

училища 

Брой участ-

ващи в 

програмата  

училища 

Брой участ-

ващи в прог-

рамата  учи-

лища 

Началник отдел 

АПФСИО 

Старши експерт по 

ФВС 

 

10.9. Национална програма „Заедно за всяко дете“.  

Модул 1 „Подпомагане на екипите за обхват“.  

 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% 

 

Старши експерт по ИО  

10.10. Национална програма „Заедно в грижата за всеки уче-

ник“.  

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно просле-

дяване на личните постижения на учениците чрез съз-

даване на индивидуално портфолио“. 

Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на 

учителите от началния етап с учителите от прогимна-

зиалния етап“. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% Началник отдел ОМДК  

Старши експерти 

 

 

10.11. Национална програма  „Успяваме заедно“. 

Модул 1 „Хубаво е в детската градина“. 

Модул 2 „Иновативна детска градина“. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% Старши експерт по ПО  

10.12. Национална програма „Отново заедно“. Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% Старши експерт по 

ПОО 

Старши експерт по 

ФВС 

Старши експерт по АИ 

 

10.13. Национална програма „Професионално образование и 

обучение“ 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

програмата 

% 100% 100% Старши експерт по 

ПОО 
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11. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 
11.1. Дейности по проект „Образование за утрешния ден” по 

ОП НОИР. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

проекта 

% 100% 100% ТЕОУП-Видин  

11.2.  Дейности по проект „Квалификация за професионално 

развитие на педагогическите специалисти“, финанси-

ран по ОП НОИР.  

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

проекта 

% 

 

100 % 100% Старши експерт 

по ЧЕМЕ 
 

11.3. Дейности по проект „Равен достъп до училищно обра-

зование в условията на кризи“ по ОП НОИР.  

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

проекта 

% 100% 100% ТЕОУП-Видин  

11.4. Дейности по Проект „Подкрепа за приобщаващо обра-

зование“ по ОП НОИР. Осъществяване на мониторинг 

и контрол на техническото и финансово изпълнение на 

проекта и изготвяне на отчети съгласно сроковете. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

проекта 

% 100% 100% Началник отдел  

АПФСИО 

Старши експерт по 

ОНГОР 

 

11.5. Дейности по проект „Подкрепа за дуалната система на 

обучение“, финансиран по ОП НОИР. 

 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

проекта 

Брой 

училища 

 

3 3 Старши експерт по 

ПОО 
 

11.6.  Дейности по проект „Активно приобщаване в система-

та на предучилищното образование“, финансиран по 

ОП НОИР. 

 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

проекта 

% 100% 100% Началник отдел ОМДК 

Старши експерт по ПО 

Старши експерт по ПНЕ 

 

11.7.  Дейности по проект  „Подкрепа за успех“, финансиран 

по ОП НОИР. 

Съгласно 

сроковете и 

дейностите на 

проекта 

% 

 

100 % 100% Екип, определен със 

заповед на министъра 
 

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

на МОН 
12.1 Координиране и контрол на общински, областен, зона-

лен и финален етап от Ученическите игри през учебна-

та 2021/2022 година. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 100% 100% Старши експерт по 

ФВС 
 

12.2.  Координиране на дейностите при организиране и про-

веждане на училищни, междуучилищни, регионални и 

национални състезания по професии. 

Учебна 

2021/2022 

година 

н/п н/п н/п Старши експерт по 

ПОО 
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13. Контрол по спазването на държавните образователни стандарти в образователните институции  
13.1. Тематични проверки 

13.1.1. Eфективност на училищните политики във връзка с 

изпълнение на индикаторите, утвърдени от министъра 

на образованието и науката в ПГ „Проф. д-р Асен 

Златаров“, гр. Видин, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

гр. Видин, ГПЧЕ „Йордан Радичков“, гр. Видин, ОУ 

„Отец Паисий“, гр. Видин и ОУ „Димитър Благоев“, с. 

Гара Орешец. 

Ноември  

2021 г. - 

март 2022 г. 

Брой 

училища 

5 5 Началник отдел ОМДК 

и старши експерти 

 

13.1.2. Обучението по физическо възпитание и спорт при 

спазване на ДОС за общообразователна подготовка и 

прилагане на учебната програма по ФВС в IV клас в 

НУ „Васил Левски“, гр. Белоградчик, СУ „П. Р. Сла-

вейков“, гр. Видин и ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ви-

дин. 

Април - май 

2022 г. 
Брой 

училища 

 

0 3 Старши експерт по 

ФВС 

 

13.1.3. „Прилагане на новите учебни планове и програми по 

професионална подготовка в ХII клас“ в ПТГ „Васил 

Левски“, гр. Видин, СУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 

Ново село и СУ „Христо Ботев“, гр. Белоградчик. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 
0 3 Старши експерт по 

ПОО 

 

13.2. Текущи проверки 
13.2.1.  Проверка на готовността и техническото състояние на 

училищните автобуси за превоз на ученици съвместно 

с ОО „АА”. 

Септември 

2021 г. 

Брой  

училища 

24 24 Старши експерт по 

ФВС 

 

13.2.2. Съответствие на отразената в Списък-образец № 1 

информация за образователната институция и органи-

зацията на образователния процес за учебната 

2021/2022 година с нормативната уредба. 

Октомври  

2021 г. 

Брой 

училища 

5 5 Отдел ОМДК и отдел 

АПФСИО 

 

13.2.3. Съответствие на отразената в Списък-образец № 2 

информация за образователната институция и органи-

зацията на образователния процес за  учебната 

2021/2022 година с нормативната уредба. 

Октомври  

2021 г. 

Брой 

детски 

градини 

2 2 Отдел ОМДК и отдел 

АПФСИО 

 

13.2.4. Контрол при организацията и провеждането на ДЗИ в 

дните на съответния изпит. 

 Май - август  

2022 г. 

Брой 

проверки 

6 5 Началник отдел  ОМДК 

и старши експерти 

 

13.2.5. Контрол при организацията и провеждането на НВО – 

IV клас в дните на съответния изпит. 

Май  

2022 г. 

Брой 

проверки 

8 5 Началник отдел  ОМДК 

и старши експерти 

 

13.2.6. Контрол при организацията и провеждането на НВО – 

VII клас в дните на съответния изпит. 

Юни 

2022 г. 

Брой 

проверки 

5 5 Началник отдел  ОМДК 

и старши експерти 
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13.2.7. Контрол при организацията и провеждането на НВО – 

X клас в дните на съответния изпит. 

Юни 

2022 г. 

Брой 

проверки 

5 5 Началник отдел ОМДК 

и старши експерти 

 

13.2.8. Прилагане на учебните програми по български език и 

литература в XII клас и готовност на учениците за 

успешно представяне на ДЗИ. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 3 Старши експерт по БЕЛ  

13.2.9. Организация и провеждане на обучението по български 

език и литература в VII клас за повишаване на резулта-

тите от НВО. 

Учебната 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 3 Старши експерт по БЕЛ  

13.2.10. Прилагане на игровия подход при провеждане на ос-

новна форма на педагогическо взаимодействие в детс-

ката градина. 

Октомври 

2021 г. - 

май 2022 г. 

Брой 

детски 

градини 

0 3 Старши експерт по ПО  

13.2.11. Прилагане на ДОС по Образователно направление 

„Физическа култура“ в детската градина. 

Октомври 

2021 г. - 

май 2022 г. 

Брой 

детски 

градини 

0 2 Старши експерт по ПО 

Старши експерт по 

ФВС 

 

13.2.12. Контрол по спазване на нормативните изисквания при 

преместване на ученици. 

Април 

2022 г. 

Брой 

училища 

2 2 Началник отдел ОМДК  

13.2.13. Проверка на месечното изпълнение на индивидуалните 

учебни планове в училищата от област Видин за учеб-

ната 2021/2022 година. 

Учебна 

2021/2022 

година 

% 100% 100% Комисия от старши 

експерти от отдел 

ОМДК 

 

13.2.14. Прилагане на учебните програма по математика и 

компютърно моделиране и информационни технологии 

в V клас, във връзка с новите учебни планове. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 3 Старши експерт  

по математика 

 

13.2.15. Прилагане на учебната програма за ПП по математика 

и информационни технологии във втори гимназиален 

етап. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 3 Старши експерт  

по математика 

 

13.2.16. Прилагане на учебните програми по чужд език за про-

филирана подготовка в ХII клас. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 2 Старши експерт 

по ЧЕМЕ 

 

13.2.17. Организация на учебния процес и подготовка за  външ-

но оценяване по чужд език в X клас. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 2 Старши експерт 

по ЧЕМЕ 

 

13.2.18. Организация на учебния процес и подготовка за      

външно оценяване по чужд език в VII клас. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 2 Старши експерт 

по ЧЕМЕ 

 

13.2.19. Спазване на ДОС за учебно съдържание и прилагане на 

учебните програми за профилирана подготовка по 

география и икономика, история и цивилизации и 

философия в XII клас. 

Октомври - 

декември    

2021 г. 

Брой 

училища 

 

0 3 Старши експерт по 

ОНГОР 
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13.2.20. Прилагане на компетентностния подход /използване на 

иновации в образователния процес, осъществяване на 

проектно-базирано обучение, работа в екип, междуп-

редметно взаимодействие/ при изпълнение на новите 

учебни програми в профилираната подготовка по био-

логия и здравно образование и химия и опазване на 

околната среда в ХII клас. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 4 Старши експерт по ПНЕ  

13.2.21. Оценяване на учениците при осъществяване на обуче-

нието по ФВС от разстояние в електронна среда. 

Декември 

2021 г. - 

февруари 

2022 г. 

Брой 

училища 

0 2 Старши експерт по 

ФВС 

 

13.2.22. Организация и провеждане на Държавните изпити за 

придобиване на степен на професионална квалифика-

ция по теория и практика на професията. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

0 

 

 

3 

 

Старши експерт по 

ПОО 

 

13.2.23. Организация на образователно-възпитателния процес 

по професионална подготовка в дуалната форма на 

обучение. 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

 

0 1 Старши експерт по 

ПОО 

 

13.2.24. Контрол и координиране на актуалността на информа-

цията в училищните сайтове и публикуването на всич-

ки изискуеми по нормативната уредба документи 

Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

сайтове   

0 

 

4 Отдел АПФСИО, стар-

ши експерти АИ и ИО 

 

13.2.25. Разходване на  средствата за квалификация Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

 

0 4 Началник отдел  

АПФСИО 

 

13.2.26. Текущи проверки по жалби и сигнали. Учебна 

2021/2022 

година 

% 100% 100% Отдел АПФСИО и от-

дел ОМДК 

 

 

13.3. Мониторинг 
13.3.1. Мониторинг на иновативната дейност. Учебна 

2021/2022 

година 

Брой 

училища 

9 

 

9 Началник отдел ОМДК 

и старши експерти 
 

13.3.2. Мониторинг по Национална програма „Успяваме заед-

но“. 

Модул 1 „Хубаво е в детската градина“ 

Модул 2 „Иновативна детска градина“ 

Септември 

2021 г. - 

май 2022 г. 

Брой 

детски 

градини 

6 4 Старши експерт по ПО  
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13.3.3. Мониторинг по Национална програма „Ученически 

олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на 

обучение на талантливи ученици за участие в учени-

ческите олимпиади“. 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 100% 100% Комисия от старши 

експерти от отдел 

ОМДК 

 

13.3.4. Мониторинг по Национална програма „Заедно в грижа-

та за всеки ученик“. 

Модул 1 „Осигуряване на условия за системно просле-

дяване на личните постижения на учениците чрез съз-

даване на индивидуално портфолио“. 

Модул 3 „Осигуряване на условия за екипна работа на 

учителите от началния етап с учителите от прогимна-

зиалния етап“. 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 100% 100% Комисия от старши 

експерти от отдел 

ОМДК 

 

13.3.5. Мониторинг по Национална програма „Без свободен 

час” - изпълнение на финансовата, съдържателната и 

организационната част на дейностите, извършвани от 

бенефициентите, както и по законосъобразното и целе-

съобразно разходване на средствата от бюджета на 

програмата. 

Декември 

2021 г. 

Брой 

училища 

Брой участ-

ващи в 

програмата  

училища 

Брой участ-

ващи в прог-

рамата  учи-

лища 

Началник отдел  

АПФСИО 

Старши експерт по 

ФВС 

 

13.3.6. Мониторинг по Национална програма „Бизнесът пре-

подава“. 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 100% 100% Старши експерт по 

ПОО  
 

13.3.7. Мониторинг по Национална програма „Иновации в 

действие“ 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 100% 100% Комисия от старши 

експерти от отдел 

ОМДК 

 

13.3.8. Мониторинг по проект „Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи“ по ОП НОИР. 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 100% 100% Старши експерт по БЕЛ 

Старши експерт по 

ОНГОР 

 

13.3.9. Мониторинг по проект „Подкрепа за дуалната система 

на обучение“, финансиран по ОП НОИР. 

 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 100% 100% Старши експерт по 

ПОО  
 

13.3.10. Мониторинг по проект  „Подкрепа за успех“, финанси-

ран по ОП НОИР. 

Учебна 

2020/2021 

година 

% 100% 100% Началник отдел  

АПФСИО 
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